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   200820082008 לשנת  לשנת  לשנת המידעהמידעהמידע   חופשחופשחופש   חוקחוקחוקלפי לפי לפי    לדוחלדוחלדוח   הקדמההקדמההקדמה

 1952 -מאז היותו משרד הדואר ב, משרד התקשורת עבר דרך ארוכה של שינוי מבני

ניות מדיאת מסדיר ועד היותו היום הגורם ה 1971 -הפיכתו למשרד התקשורת ב רךד

  . של המדינההתדרים מנהל את נושאי ספקטרוםהוהממשלה בענף התקשורת 

בתחום  התהליכים נעשו תוך התאמה להתפתחות המואצת בטכנולוגיות ובשירותים

   .התופסים מקום חשוב ומרכזי במשק הישראלי, תעשיית התקשורת

ת פיתוח תשתי, קביעת מדיניות התקשורת: בתחומי אחריותו של משרד התקשורת

פיקוח על , רישוי ופיקוח על חברת בזק וספקי שירותי תקשורת אחרים, התקשורת

ניהול משק , מדיניות בקרה וקביעת תעריפי הבזק והדואר,  ישראל דוארחברת

אישור השימוש , בקרה ופיקוח על שירותי הטלוויזיה בכבלים ותעריפיהם, התדרים

  .בזקהת ובמכשירי קצה של מערכ

היא מדיניות של ) שידורים לציבור(ם הטלקומוניקציה והמדיה המשרד בתחו מדיניות

 מתוך ראיה כי -כשטובת האזרח עומדת בראש מעיניי המשרד , הרחבת התחרות

, ירידת מחירים, הגדלת מקומות תעסוקה, הגדלת השקעות, לצמיחה תחרות מביאה

  .ורמת השירותים לציבור והגדלת היצע

 עידוד, הציבור לכלל מתקדמים תי תקשורתשירו הם מתן יעדי ההסדרה של המשרד
 טכנולוגיים בקבוק צווארי הסרת ,בשווקים תחרותיים ליברליזציה ,התחרות ופיתוח

 שיספקו גורמים מגוון של קיומם עידוד, מעבר וחסמי כניסה חסמי, וכלכליים
 .שונים לקהלים ביטוי ומתן אפשרות והשידורים התקשורת בתחומי שירותים

והמשיך , יך המשרד בעבודת ההסדרה של שוק התקשורת הישראלי המש2008בשנת 

  . לב מיוחדת לנושאים בעלי היבטים צרכניים תשומתשל מתן במגמה 

לגיבוש המלצות מפורטות בדבר  מינה שר התקשורת את הועדה 2007בשנת , בנוסף

 את  על מנת לבחון")ועדת גרונאו("מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל 
לאור התמורות מרחיקות הלכת הצפויות בענף התקשורת כתוצאה , ההסדרה עיקרי

, ההנדסיים המודלים את המשנות חדשות טכנולוגיות של והתבססותן מהתפתחותן

  המלצות בדברהבשי הוועדה ג.להסדרתו כבסיס המשמשים והרגולטוריים הכלכליים

 להתאים את מדיניות שיאפשרו, בישראל התקשורת בתחום התחרות וכללי מדיניות

 בצורה למלא מנת על, הבאות ולצפי לשנים המהיר השינויים ההסדרה לקצב

 שווה במחיר ,מתקדמים שירותי תקשורת אספקת – ההסדרה יעדי את המיטבית

  .בישראל לציבור, נפש לכל
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ועדת גרונאו הגישה את המלצותיה לשר התקשורת בדבר מדיניות וכללי התחרות 

  .12.3.20081יום שראל בבתחום התקשורת בי

שר התקשורת פרסם את החלטותיו בדבר קביעת המדיניות וכללי התחרות בתחום 

  .13.8.20082ביום התקשורת בישראל 

  

   חיזוק המשרד ככתובת לצרכניםחיזוק המשרד ככתובת לצרכניםחיזוק המשרד ככתובת לצרכנים

  .משרד התקשורת  שם לו  למטרה להגביר את המודעות הציבורית לפעילות המשרד

מצביעים על עליה , סום הממשלתיתממצאי סקר מקצועי שביצעה לשכת הפר, ואכן

, יתר על כן. משמעותית בחשיפה הקיימת בקרב הציבור לפעילות המשרד ולהישגיו

 נקלטו בשיעורים גבוהים מן הממוצע 2007מסרי מסעות הפרסום שערך המשרד בשנת 

  .בכל רובדי האוכלוסייה

  

  :להלן פעילויות שננקטו

בת המרכזית לצרכני פעילות הסברה לציבור לכך שהמשרד משמש ככתו .1

 . התקשורת בישראל

צרכניים של הפעולות שמבצע משרד -מתן דגש חוזר ונשנה להיבטים הפרו .2

עידוד הכנסתן של טכנולוגיות חדישות והטמעתן בשוק ולרבות , התקשורת

המביאים לשיפור , לצד הגברת התחרות בענף לתחומיו השונים, התקשורת

בהתאם . מן המקרים להוזלת תעריפיםלהגברת רווחתו ובחלק , השירות לצרכן

, אשר נועדו לתמצת את עיקרי מדיניותו, המשרד טבע סלוגנים בעלי תוכן, לכך

;  הלקוח יחויב עבור שירותים אותם צרך–"   לא שילמת-לא צרכת : "כגון

 בעצם הסרת חסמי המעבר בין החברות ואיסור התליה או –" הכוח עובר ללקוח"

לא דיברת "; המפעיל ללקוח/  הכוח עובר מן החברה,התניה של שירות בשירות

  בהיבט של הרפורמה -" יש מי שדואג לך–משרד התקשורת  "- ו"  לא שילמת–

, כאשר המנוי המתקשר מחויב בתשלום עבור השארת הודעה בלבד, בתא הקולי

  .ועוד,  לא שילם–שהרי במידה ולא דיבר 

                                            
1

  :ניתן למצוא את דוח הועדה בכתובת 
pdf.1gronau/2008gronau/documents/new/il.gov.moc.www://http  

  
2

  :ניתן למצוא את מכתב האימוץ של שר התקשורת בכתובת 
pdf./14366/FILES/storage_sip/il.gov.moc.www://http  
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כת מפגשים עם עורכי  ערי- חיזוק מערך יחסי הציבור של משרד התקשורת .3

כתבים המסקרים נושאים שקשורים למשרד , עורכי החדשות, העיתונים

 . אנשי תעשיה ותוכן, התקשורת

, תגבור מפגשי עיתונאים ואנשי תקשורת עם הדרג המקצועי ובראשם השר .4

  .כחלק מקידום מערך הסברה של מדיניות המשרד בתחומים שונים

 - ים שנציגי המשרד נטלו בהם חלקהפאנלים באירועים מקצועי' הגדלת מס .5

 .במטרה להעביר את מסרי המשרד ומדיניותו לקהל אנשי המקצוע

חות ביצוע וסיכומי שנה בתום " הכנת דו-הגברת החשיפה לפועלו של המשרד  .6

 .  השנה האזרחית

חיזוק מסרי המשרד ומטרותיו בהודעות דובר מקצועיות והן בתגובות לעיתונאים  .7

 . כפעולת הכנה טרם קבלת החלטות מקצועיות–י  תקשורתויצירת עניין
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   משרד התקשורתמשרד התקשורתמשרד התקשורתהארגוני של הארגוני של הארגוני של נה נה נה המבהמבהמב

המשרד פועל לצורך ביצוע תפקידיו באמצעות אגפים .  עובדים150-במשרד התקשורת כ

למעט אגף הכספים ואגף קשרי חוץ אשר (ל בכיר "כל אגף בהנהלת סמנכ, בכירים

 במשרד התקשורת פועלת המועצה לשידורי כבלים ,ו כןכמ). בראשות מנהלות אגף

-ולשידורי לווין שהיא מועצה ציבורית האחראית על תחום שידורי הטלוויזיה הרב

שר התקשורת הוא השר , בנוסף.  מנהלת הסדרת השידורים לציבור-ולצידה , ערוצית

חום תאגיד סטטוטורי האחראי על ת(הממונה על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

 מועצת הרשות -והמועצה הציבורית שלצידה , )שידורי הטלוויזיה והרדיו המסחריים

  . השנייה

  

   אגף בכיר הנדסה ורישויאגף בכיר הנדסה ורישויאגף בכיר הנדסה ורישוי

 וגורם הנדסיידע  אחראי לפעילות הרישוי ומשמש מאגר  בכיר הנדסה ורישויאגף

 ,מייעץ לשר התקשורת ולהנהלת המשרד בתחומי שוק התקשורת הישראלי בכלל

 . יים והנדסיים של ההסדרה בפרטוהיבטים רישו
אישורי סוג לציוד ,  מיוחדיםתרישיונולעניין הענקת " רשות מוסמכת"האגף מהווה 

 וכן  כלליים והוראות למפעילים בעניין קישורי גומליןתרישיונותיקוני , קצה קווי

  .םולשירותיהועדת מספור והקצאתו למפעילים 

  

   אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים 

משאבי ספקטרום התדרים של מדינת ישראל  תפקידו המרכזי של האגף הינו ניהול

במסגרת זו עוסק האגף בתכנון והקצאת .  לשימוש בספקטרום התדריםתרישיונוומתן 

אישורי סוג במתן , )הענקת רישיונות(תדרי רדיו למשתמשים ביטחוניים ואזרחיים 

פיקוח ואכיפה על בעלי וב  תדריםית אגרת רישוי ואגרת הקצאתבגבי, אלחוטילציוד 

באגף פועלת יחידה . תרישיונו לשימוש בתדרים ועל גופים שמשדרים ללא תרישיונו

שתפקידה לפקח על השימוש שנעשה בתדרים ולאתר גורמים אשר פיקוח אלחוטי 

  ).בכלל כך תחנות רדיו פיראטיות(עושים שימוש בספקטרום התדרים שלא כדין 
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    ואכיפה מערך התקשורת ואכיפה מערך התקשורת ואכיפה מערך התקשורתאגף בכיר פיקוחאגף בכיר פיקוחאגף בכיר פיקוח

האגף מופקד על פיקוח ואכיפת הוראות החוק ותנאי הרישיון של בעלי הרישיונות 

הקפדה על טיב , הבטחת הגינות התחרות: בכלל זה, כלליים ומיוחדים, בתחום הבזק

מניעת , )שירות אוניברסלי(הבטחת שירות לכל , )ככל שנקבעו(ואיכות השירות 

, מניעת פעילות בזק בלתי מורשית, בה כדי לפגוע בתחרותהתנהגות בלתי הוגנת שיש 

 .הגנה על הציבור וטיפול בפניות הציבור, הקפדה על מילוי התחייבויות בעלי הרישיון

מופקד האגף על מתן הנחיות וביצוע הפיקוח והבקרה לעניין ביצוע ההכנות , כמו כן

  .שי שעת חירוםוההיערכות לפעילות של חברות וגופי התקשורת לאירועי ותרחי

  

   אגף בכיר דואר אגף בכיר דואר אגף בכיר דואר 

מ ועל כלל בעלי "פיקוח על חברת דואר ישראל בע: תפקידיו של אגף בכיר דואר הינם

קביעת תקני ;  בתחוםםאוניברסאלייהגדרת סל שירותים ; ההיתרים השונים בתחום

; רישום ומתן היתרים בתחום; טיב שירות ופיקוח על טיב השירות שניתן בפועל

טיפול ;  בין בעלי הרשיונות השונים לשם הבטחת תחרות הוגנתהסדרת הפעילות

איתור והסדרה של כשלי שוק בתחום והשתתפות ; בפניות הציבור בתחום הדואר

  .בגיבוש מדיניות המשרד בתחום הדואר

  

   אגף הפיקוח על בנק הדואראגף הפיקוח על בנק הדואראגף הפיקוח על בנק הדואר

אגף הפיקוח על בנק הדואר עוסק בפיקוח ובבקרה על פעילות בנק הדואר ושירותי בנק 

  . הדואר

  

   לשכת היועצת המשפטיתלשכת היועצת המשפטיתלשכת היועצת המשפטית

במסגרת זו עוסקת .  מעורבת בפעילות כל אגפי המשרדת המשפטישכת היועצתל

בניסוח רשיונות , בשינויי חקיקה, הלשכה במתן יעוץ משפטי לאגפי המשרד השונים

צוג המשרד בערכאות משפטיות מול גורמים יעדות מכרזים וביווב, של מפעילי תקשורת

  . הפועלים בענף

  

   אגף בכיר כלכלה ותקציבאגף בכיר כלכלה ותקציבאגף בכיר כלכלה ותקציב

ובכלל , אגף כלכלה ותקציב אחראי על כל הנושאים הכלכלים הקשורים לענף התקשורת

הסדרת תעריפים בין מפעילים בשווקים , זה בחינת תעריפים הנמצאים בפיקוח

עוסק האגף בתקנון , כמו כן. תחרותיים וגיבוש המלצות כלכליות למדיניות המשרד

  .יהול הרכש במשרדוניהול תקציב המשרד ונ
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   אגף  לקשרי חוץ אגף  לקשרי חוץ אגף  לקשרי חוץ 

ארגונים ,  ורשויות תקשורתמנהלות,  על קשרי התקשורת עם מדינותהאגף מופקד

 ,וליה מקשרת בין משרד התקשורתכן משמש האגף ח. בינלאומיים וחברות תקשורת

, נספחים מסחריים, מכון הייצוא, מינהל סחר חוץ, ת"משרד התמ, משרד החוץ

   .נציגויות ישראל בעולם ושגרירויות זרות בארץ והתאחדות התעשיינים

 האגף אמון על קידום מעמדה של ישראל כמדינה מובילה בתחום ,בין השאר

צמצום הפער הדיגיטאלי והשתתפות בפורומים , "חברת המידע"בנושאי , התקשורת

  .בינמשרדיים ובינלאומיים בנושא

  

   גף הכספיםגף הכספיםגף הכספיםאאא

האגף מבצע . חשבות של משרד התקשורתני הכספים והייגף הכספים מרכז את ענא

בנוסף לתפקידיו . תוך הפעלת בקרה ניהולית, חוזים והתחייבויות, מעקב אחר ספקים

וכן , מטפל האגף בגביית תמלוגים ממפעילי התקשורת החייבים בתשלום תמלוגים, אלו

  .ם אגף הספקטרוםעבגביית אגרות תדרים בשיתוף 

  

   הל ומשאבי אנושהל ומשאבי אנושהל ומשאבי אנושנננגף מגף מגף מאאא
קליטת , נוהלי כוח אדם:  ומשאבי אנוש מרכז את הנושאים הבאיםאגף למנהלה

ענייני משמעת , פרישה לפנסיה, שינויים בדרגות, קידום, תקן ושיבוץ עובדים, עובדים

- בכ, בעזרת חברת הדואר, בנוסף לכך מטפל האגף. שרדמונושאי הדרכה ביחידות ה

  . י ורכבי המשרדניי גמלאי המשרד ובכל הקשור לתחזוקה השוטפת של בנ3,500

  

   לשכת הדוברלשכת הדוברלשכת הדובר

יצוגו של משרד התקשורת מול הציבור בישראל ומול יעל , לשכת הדובר אחראית מחד

על ייצוגו של הציבור בישראל , החברות והרשויות השונות הקשורות למשרד ומאידך

  .מול משרד התקשורת

  :  של המשרדהודעות הדובר בפורטל האינטרנט

http://www.moc.gov.il/new/hebrew/index.html  

  

  

   המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין והמנהלת שלצידה המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין והמנהלת שלצידה המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין והמנהלת שלצידה 

 אשר , הינה מועצה ציבורית")המועצה ("המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין

 בכבלים  הרב ערוציים למנוייםממונה על השידוריםו, התקשורתח חוק והוקמה מכ

  . ובלווין

  . שבסמכותהבנושאים החלטות 79 וקיבלה, ת ישיבו24- התכנסה המועצה ל2008בשנת 
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 של חברים על פי יהמספר המקסימאל ( חבריםעשרההמועצה  מנתה 2008בסוף שנת 

  .  נציגי ציבור5 -  עובדי מדינה  ו5מתוכם  , )חוק הינו שלושה עשר

  

מנהלת הסדרת השידורים בנעזרת המועצה , וביצוע תפקידהלצורך קבלת החלטותיה 

 משנת 2444 במסגרת החלטת ממשלה ,כגוף זמני, אשר הוקמה ,")המינהלת(" לציבור

כזרוע הביצועית של  פועלת המינהלת". ח פלד"דו"כחלק מהמלצות ועדת פלד ב, 1997

, לרבות ניתוח ובדיקה, וככזו היא מבצעת עבור המועצה עבודות יעוץ מקצועי, המועצה

יפול שוטף בעניינים פעולות פיקוח וט, טיוטות ומסמכים שונים, הכנת חוות דעת

ייצוג עמדת המועצה , ניסוח חקיקת משנה, קביעת מדיניות,  לרבותשבסמכות המועצה

  . וטיפול שוטף בחברות הכבלים והלווין, בישיבות ועדות הכנסת
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   התקשורתהתקשורתהתקשורתדרכי ההתקשרות עם אגפי משרד דרכי ההתקשרות עם אגפי משרד דרכי ההתקשרות עם אגפי משרד 

  

  91999מיקוד , ירושלים, 23יפו '  רח  : כתובת המשרד בירושלים

  

  61290 מיקוד, אביב - תל, 9אחד העם ' רח,  מגדל שלום :  אביב- בתלכתובת המשרד

  

 www.moc.gov.il:     כתובת המשרד באינטרנט

 
   : : : 200820082008 איוש התפקידים נכון לשנת  איוש התפקידים נכון לשנת  איוש התפקידים נכון לשנת ---אגפי המשרד בירושלים אגפי המשרד בירושלים אגפי המשרד בירושלים 

  משה כחלון  מר -לשכת שר התקשורת  

  י'גנאגדיאנה מ' גב  - ראש מטה השר 

  02 - 6706301: טלפון

  02 - 6240029: פקס

  

  עדן בר טל מר -לשכת המנהל הכללי  

  כהן- נתי ביאליסטוק   מר -ל "יועץ מקצועי בכיר למנכ

   מר דוד עמר–ל "יועץ למנכ

  רחלי נואריאן'    גב- מנהלת הלשכה 

  02 -  6706310: טלפון בירושלים

  02 -  6240321: פקס בירושלים

 03 - 5198212: א"טלפון בת
  03 - 510706: א"פקס בת

  

  הממונה על יישום חוק חופש המידע

  ד ליאת גלזר"עו

  02-6706333: טלפון

  02-6235695: פקס

  

   מר יחיאל שבי-לשכת  הדובר 

  שרה רוזנברגר'  הגב- עוזרת לדובר 

  02 - 6706323: טלפון

  02 – 6706372:   פקס
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  יןנגה רובינשטי'  גב-לשכת היועצת המשפטית 

  02 - 6706333: טלפון

  02 - 6235695: פקס

  

  ר אסף כהן "  ד-אגף בכיר כלכלה ותקציב 

  02 -  6706340: טלפון

  02 - 6706389: פקס

  

  חשבת, יעל אליאב'  גב-אגף כספים וחשבונות

  02 - 6706350: טלפון

  02 - 6706393: פקס

  

  תמר לשם'  גב-אגף למינהל ולמשאבי אנוש 

  02 - 6706364: טלפון

  02 - 6706383: פקס

  

   מר איזי בן נון-אגף תקשוב 

  02 - 6706331: טלפון

  

  אסף גרונדמן מר  -אגף בטחון 

  02 - 6706327: טלפון

  02 - 6706373: פקס

  

  יאןב מר אורן ל–אגף פיקוח בנק הדואר 

  02-6702237: טלפון

  02-6702281:פקס

  

   :::200200200888 איוש התפקידים נכון לשנת  איוש התפקידים נכון לשנת  איוש התפקידים נכון לשנת ---אביב אביב אביב ---אגפי המשרד בתלאגפי המשרד בתלאגפי המשרד בתל

  ) מהנדס(ד "עו,  מר חיים גרון-אגף בכיר הנדסה ורישוי 

  03 - 5198230: טלפון

  03 - 5198244: פקס

   מר זאב רז  -סגן מנהל אגף בכיר הנדסה ורישוי 

   03 - 5198201: טלפון

   מר חיים סחרוביץ - הל תחום ציוד קצה נמ

  03 - 5198145: טלפון
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   כהן רותי'  גב-) משולב(מנהלת תחום רישוי מיוחד 

  03 -  5198216: טלפון

   מר עוזי לוי -מנהל תחום רישוי כללי 

   03 - 5198160: טלפון

   מר שי רטר -מנהל תחום רישוי כללי ייחודי 

   03 - 5198206: טלפון

   מר יצחק ידגר - מנהל תחום מספור 

   03 - 5198220: טלפון

   מר ציון כהן - ממונה תחום רישוי כללי 

   03 - 5198162: טלפון

  

  נתי שוברט מר -אגף בכיר ניהול ספקטרום ורישוי תדרים 

  03 -  5198281/2: טלפון

  03 - 5198103: פקס

   מר חיים מזר -סגן מנהל אגף ספקטרום 

  03 -  5198222: טלפון

   מר שאול כץ -מנהל תחום רישוי אלחוטי 

  03 - 5198277: טלפון

   מר אפרים שביט -מנהל תחום הנדסת ספקטרום 

  03 - 5198223: טלפון

   בי'איציק חג מר -מנהל תחום פיקוח אלחוטי 

  03 - 7964600: טלפון

  

   מר צבי יונדלר-אגף בכיר פיקוח ואכיפה מערך התקשורת 

  03 - 5198214/240: טלפון

  03 - 5198110: פקס

  מר יאיר כפיר –סגן מנהל אגף בכיר וראש תחום בקרה ומערכות מיוחדות 

  03 - 5198166: טלפון

  בסט - מר מאיר בן- תחום פיקוח על השרות לצרכן מנהל

  03 - 5198231/232: טלפון

   מר דב זיו -מנהל תחום פיקוח טכנולוגי 

  03 - 5198235: טלפון
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   מר יגאל לוי - אגף בכיר דואר 

  03 - 5198115:  טלפון

  03 - 5198109:   פקס

   מר זאב קידר  -היתרים וטכנולוגיה -מנהל תחום דואר

  03 - 5198254: טלפון

  

  נעמה הניג '  גב- היחידה לקשרי חוץ 

  03 -  5198215: טלפון

  03 - 5198109: פקס

  

  מר ניצן חן –המועצה לשידורי כבלים ושידורי לווין 

  03 - 5198122, 02 - 6702210: טלפון

  02 - 6702273: פקס 

  

מועצה , הממונה על פניות הציבור, אלקבץ-מירב שטרוסברג' הגב: כתובת לפניות ציבור

  .91999 ירושלים 23יפו ' רח, משרד התקשורת,  לשידורי כבלים ולווין

  02 -  6702210: טלפון

  02 - 6706373:  פקס

  

  ד דורלי אלמגור" עו-מנהלת הסדרת השידורים לציבור  

 03 - 5198122: טלפון
 03 - 5198141: פקס
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   פניות ציבור פניות ציבור פניות ציבור 

בהתאם לפרטי הקשר המפורטים ניתן לפנות לאגפים השונים של משרד התקשורת 

  .באתר האינטרנט של המשרד" פניות ציבור"ניתן גם לפנות באמצעות מדור , לעיל

מתבקשים למצות את הטיפול בתלונותיהם , הפונים בקשר לתלונות נגד ספקי תקשורת

  .עם ספק השירות הרלוונטי בטרם פנייתם למשרד התקשורת

  

   זרח לקבל מידעזרח לקבל מידעזרח לקבל מידעפניות בהתאם לחוק חופש המידע וזכות האפניות בהתאם לחוק חופש המידע וזכות האפניות בהתאם לחוק חופש המידע וזכות הא

לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות "... וקובע כי 1998חוק חופש המידע נחקק בשנת  

 .בהתאם להוראות החוק..." לקבל מידע מרשות ציבורית

 

כמו בשאר משרדי הממשלה וגופים נוספים שנקבעים בחוק חופש , במשרד התקשורת 

ידע אחראי על ביצוע הממונה על יישום חוק חופש המ, המידע כרשויות ציבוריות

 . הוראות החוק האמור
  

' רח:  לכתובתכתב ב,ד ליאת גלזר"עו, ניתן לפנות לממונה על יישום חוק חופש המידע 

ל " או באמצעות דוא02 - 6235695 באמצעות פקסימיליה ,91999, ירושלים, 23יפו 

glazerl@moc.gov.il.  

  

בקשה ואגרת הפקה בהתאם יחול תשלום של אגרת , על בקשה לפי חוק חופש המידע 

 . 1999- ט"התשנ, )אגרות(לתקנות חופש המידע 
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   200820082008ח פניות ציבור לשנת ח פניות ציבור לשנת ח פניות ציבור לשנת """דודודו

   200820082008בשנת בשנת בשנת ואכיפה מערך התקשורת ואכיפה מערך התקשורת ואכיפה מערך התקשורת פיקוח פיקוח פיקוח בכיר בכיר בכיר אגף אגף אגף פניות לפניות לפניות ל

   כלליכלליכללי

פניות הציבור משמשות מקור מודיעיני בלתי נדלה לעניין העמידה של החברות 

ים מערכתיים הדורשים ביצוע הסדרה  שלהן וכן לאיתור כשלןהרישיובהוראות 

  . או תיקוני חקיקהןרישיובאמצעות תיקוני 

  
מהווה הטיפול בפניות הציבור מרכיב חשוב במכלול השירותים אשר משרד , בנוסף

טיפול המשרד בפניות מאפשר העמדת סיוע . התקשורת מעמיד לרשות הציבור

מפעילים עתירי עוצמה בעמדת נחיתות אל מול , לעיתים, ללקוחות המוצאים עצמם

  .ובנסיבות של ליקויים באספקת שירותי בזק לסוגיהם

  

 בהיקף פניות הציבור שהתקבלו בהשוואה ,60%-  בשיעור של כ, חל גידול2008בשנת 

  .2006 בהשוואה לשנת 170%- ושל כ2007למופע הפניות בשנת 

  

 סיבות תיע משלהערכתנו הגידול הדרמטי במופע פניות הציבור בשנתיים האחרונות נוב

  :עיקריות

  

את משרד התקשורת " גילה"הציבור (הפעילות הצרכנית של המשרד הגברת  .1

  ;)כתובת לפנות אליה לקבלת סיועבו ומצא 

כשלים מערכתיים צרכניים שעדיין קיימים בשוק התקשורת אשר דורשים  .2

  .    ביצוע הסדרה

  
. 48%עומד על ח מצביע על כך ששיעור התלונות המוצדקות כנגד החברות "הדו

משמעות האמור לעיל היא שבממוצע בכל תלונה שנייה חרגה החברה בהתנהלותה מול 

  .הרישיונהמנוי שלה מהוראות 

  

  : הםןברישיוהנושאים הפופולאריים ביותר שבהם יש חריגה של החברות מהוראות 

  ;הפסקת שירות לבקשת מנוי .1

  ;י ספקי תוכן חיצוניים"חיוב ע .2
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  ;י בזק והוט טלקום"לי עאי מתן שירות אוניברסא .3

  ;אי מסירת עותק מהסכם ההתקשרות לידי המנוי .4

  ;אספקת שירות למנוי שלא ביקש במפורש לקבלו .5

  .טיפול איטי במיוחד במתן החזר כספי למנוי בגין חיוב שגוי .6

  
  

  :הן" משרד התקשורת"התלונות הפופולאריות ביותר שבהן הנילון הוא 

  ;התניית שירות בשירות דור שלישי .1

  ;ADSL Onlyאותו גובה חברת בזק עבור  ₪ 25לום חודשי קבוע בגובה של תש .2

  
ניתוח בחתכים מגוונים של סוגי הפניות שהתקבלו , ח כולל נתונים סטטיסטיים"הדו

השוואה לשנים קודמות ורשימת סוגיות בולטות שטופלו , 2008במשרד במהלך שנת 

  .בשנה החולפת או הטעונות עדיין טיפול להשלמתן

  

 להאיץ את הטיפול בהקשר של הגנה על האינטרסים של ציבור ונת המשרדבכו

  :הצרכנים בשני נושאים עיקריים

 טיפול של –הקניית כלי אכיפה לאגף הפיקוח בדמות עיצומים כספיים מדורגים  .1

הלשכה המשפטית אל מול משרד המשפטים שיסתיים בסופו של דבר בתיקון 

  ;חקיקה

 טיפול של – ןרישיום באמצעות ביצוע תיקוני הסדרה של מספר נושאים צרכניי .2

  .אגפי בהובלה של מנהל תחום פיקוח על השירות לצרכן-צוות בין

  
    

   200820082008סיכום פניות ציבור לאגף הפיקוח בשנת סיכום פניות ציבור לאגף הפיקוח בשנת סיכום פניות ציבור לאגף הפיקוח בשנת 

 לעומת 82% גידול בשיעור של - פניות 5,689-  הטיפול ב2008בשנת  הושלםכ "בסה

כאשר במקביל הייתה ירידה , )3,122 (2007בשנת  הושלםמספר הפניות שהטיפול בהן 

 636 – 2007 (2007 לעומת מספרן בסוף 2008 במספר הפניות השוהות בסוף 10%-של כ

 ).  שוהות574 – 2008; שוהות

 
 השנים 7-להלן טבלת השוואת מספר פניות הציבור הנכנסות בנושאי שירותי בזק ב

 :האחרונות
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 שנה
  

מספר הפניות 
 שהתקבלו

  
שיעור השינוי 

  קודמתמשנה
  

2001  
  
956 

  
- 

  
2002  

  
1,199 

  
25%+ 

  
2003  

  
1,447  

  
21%+  

  
2004  

  
1,476  

  
2%+  

  
2005  

  
1,841  

  
25%+  

  
2006  

  
2,072  

  
13%+  

  
2007  

  
3,514  

  
70%+  

  
2008  

  
5,626  

  
60%+  

 
  :2008נתוני פניות לשנת 

  
  

 2008מופע פניות בשנת 

  
מספר הפניות שנסגרו 

 2008בשנת 

  
 ותהשוהמספר הפניות 

 31/12/2008נכון ליום 
  

5,626 
  

5,689 
  
574 

 
 .נתונים סטטיסטיים נוספים מופיעים בנספח
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  נתונים סטטיסטיים–נספח 
  

/ תלונה ( לפי סוג פנייה 2008- והפניות שנסגרו ב2008-התפלגות הפניות שהתקבלו ב

  ):בקשת מידע

  
  
 2008-התקבלו ב

  
  2008- נסגרו ב
 

  
  פרוט
  סוג
 % מותכ % כמות פנייה

  
 תלונה

  
5,099 

  
91% 

  
5,156 

  
91% 

  
 בקשת מידע

  
527 

  
9% 

  
533 

  
9% 

  
 כ"סה

  
5,626 

  
100% 

  
5,689 

  
100% 

  

משמש נילון או נמען " משרד התקשורת" בהן 2008נתונים לגבי פניות שנסגרו בשנת 

  :לפעולה

  

  

  
  

 
 אלמנט

  
 סוג פניה

  
  פניות' מס

 

  
פניות ' מס

 "מוצדקות"

  
 פניות %

 "מוצדקות"

  
  בקשת מידע

 

  
533 

  
- --- 

  
- --- 

  
  תלונה

  
774  
 

  
385 

  
50% 

  
 כ"סה

  
1,307 
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  :2008-נתונים לגבי תלונות על מפעילי תקשורת שנסגרו ב

  
 מתוך פניות %

  מוצדקות
  )ה)/(ג(

  
פניות ' מס

שניתנה  
  הטבה 

  )ה(

  
 פניות %

 מוצדקות
 )ד(

  
' מס

פניות 
מוצדקו
  ת

 )ג(

  
 מתוך %

כ "סה
הפניות 

  )ב(

  
 'מס
  פניות

 )א(

  
 שם נילון

  
44%  

  
32  

77%  
)1(  

  
73  

  
2%  

  
95  

  
   טלקום012

  
43%  

  
169  

69%) 2(   
397 

  
13%  

  
578 

  
 הוט טלקום

  
52%  

  
86  

61%   
)3(  

  
166  

  
6%  

  
270 

  
   סמייל012

  
41%  

  
184  

55%) 4(   
446 

  
18%  

  
806 

  
 בזק

  
63%  

  
75  

  
49%  

  
120 

  
6%  

  
247 

  
 ן ' נטוויז013

  
49%  

  
35  

  
44% 

  
71 

  
4%  

  
161 

  
 מירס

  
47%  

  
122  

  
42% 

  
259 

  
14%  

  
610 

  
 פרטנר

  
45%  

  
117  

  
36% 

  
260 

  
16%  

  
714 

  
 סלקום

  
33%  

  
16  

  
36%  

  
48 

  
3%  

  
135 

  
 בזק בינלאומי

  
43%  

  
109  

  
35% 

  
251 

  
16%  

  
715 

  
 פלאפון

  
75%  

  
3  

  
36%  

  
4  

  
0%~  

  
11  

  
  018אקספון 

  
73%  

  
8  

  
58%  

  
11  

  
1%  

  
19  

  
  יס

  
0%  

  
0  

  
33%  

  
1  

  
0%~  

  
3  

  
 גלובקול תקשורת

  
40%  

  
2  

  
23% 

  
5 

  
1%  

  
22 

  
 רשיון מיוחד

  
100%  

  
2  

  
40% 

  
2 

  
0%~  

  
5 

  
 רשיון סחר

  
45%  

  
960  

  
48% 

  
2,114 

  
100%  

  
4,391  

  
 כ מפעילים"סה

    
1,307  

  
  משרד התקשורת

  

  5,698  
  

  סך כולל

  

                                            
  ): תלונות ומעלה50למפעילים עם (נות מוצדקות דירוג לפי תלו  

   טלקום012 –מקום ראשון    
   הוט טלקום–מקום שני     
   סמייל012 –מקום שלישי    

   בזק–מקום רביעי   
עומד על ) מיעוטן עם יותר מאחדורובן עם נילון אחד  (2008-סך הפניות שנסגרו ב. קיימות פניות בהן יותר מנילון אחד 

5,689.  
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  :2008פירוט לגבי האופן בו התקבלו פניות ציבור בשנת 

  
 %- שיעור ב

  
 כמות

  
  אופן פנייה

 
  

42% 
  

2,343 
  

 אתר המשרד באינטרנט
  

38% 
  

2,149 
  

 פקסימיליה
  

15% 
  
850 

  
 דואר אלקטרוני

  
5% 

  
268 

  
 דואר רגיל

  
0%~  

  
15 

  
 טלפון

  
0% ~  

  
1  

  
  קבלת קהל

  
100% 

  
5,626 

  
  כ"סה

  
  

  :2008פירוט לגבי סוג הפונים שפנו בשנת 

  
 %- שיעור ב

  
 כמות

  
  סוג פונה

 
  

94% 
  

5,312 
  

 לקוח פרטי
  
4% 

  
226 

  
 לקוח עסקי

  
2% 

  
88 

  
 (*)אחר 

  
100% 

  
5,626 

  
 כ"סה

  
  ארגונים וגופים , ראשי ונציגי מוסדות,  חברי כנסת–אישי ציבור למיניהם   (*)
 ציבוריים    
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   200820082008סיכום פניות לפי חוק חופש המידע לשנת סיכום פניות לפי חוק חופש המידע לשנת סיכום פניות לפי חוק חופש המידע לשנת 

  
   מבואמבואמבוא

. שרד התקשורת הינה עבודה מורכבתעבודתה של הממונה על יישום חופש המידע במ

הפניות מעוררות שאלות עקרוניות ונדרשות בהן , על אף שמספר הפניות בשנה אינו רב

ייחודו של משרד . הכרעות כבדות משקל המשליכות על פעילות המשרד השוטפת

חברות , מטבע העניין. התקשורת הוא בהיותו גורם המפקח על גופים פרטיים

ומשכך פניות רבות מחייבות איזון בין אינטרסים , יין ציבורי רבהתקשורת מעוררות ענ

ציבוריים של גילוי מידע לבין הגנה על אינטרסים של חברות התקשורת ובפרט הגנה על 

את הבקשות שעניינן . ידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלימ

נדרש , עילות משרד התקשורתלהבדיל מבקשות שעניינן פ, התנהלות חברות התקשורת

. לבחון לאור תכליתו של חוק חופש המידע שהיא לאפשר שקיפות פעולתה של הרשות

במקרים בהם יש במידע של צדדים שלישיים כדי להביא לשקיפות של פעילות , כך

או במקים בהם קיים אינטרס ציבורי אשר הרשות נתנה עליו , הרשות הציבורית עצמה

יגבר עקרון חופש המידע הן , ו הוראות המחייבות את החברותאת דעתה וקבעה לגבי

לצורך פיקוח על פעולות הרשות הציבורית עצמה והן לצורך מתן כלים בידי הציבור 

  .לפקח על עמידת החברות בהוראות אותן קבעה הרשות

  
   200820082008סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת 

  
 36 - ת ב טיפלה הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשור2008בשנת 

 בקשות 2. ולכן לא נמשכו הליכי הטיפול בהן,  בקשות לא שולמה אגרה3לגבי .  בקשות

 בקשות נדחו באופן 2,  בקשות נענו בחיוב24. נמשכו על ידי הפונים ומשכך לא טופלו

  . בקשות נדחו באופן מלא5-חלקי ו

  

משרד התקשורת שם לו למטרה לפרסם באתר האינטרנט של המשרד את מרבית 

מפורסמים באתר המשרד כל , כך. מסמכים אשר עשויים להיות בעלי עניין ציבוריה

 2008החל מחודש מרץ ). למעט נספחים חסויים(הרישיונות הכללים שמעניק המשרד 

לפיה מפורסמים באתר המשרד , הונהגה מדיניות שקיפות חדשה במשרד התקשורת

כים על ידי המשרד וכן כל תיקוני הרישיון שנער, כל השימועים שמוציא המשרד

  .  שמקבל המשרדופיקוחיםמפורסמות כל ההחלטות בנושאים הסדרתיים 
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רישיונות מיוחדים שמעניק המשרד אינם מפורסמים באתר מטעמים , בעת הנוכחית

אינן מחויבות ) ללא נספחיהם(אולם בקשות לקבלת רישיונות מיוחדים , טכניים

  .באגרה

  
  :נושאי הבקשות

  

  . בקשות8 - מיוחדים תשיונוריבקשות לקבלת  •

בקשות לקבלת מידע הנוגע לפעילות המועצה לשידורי כבלים ולשידורי  •

,  בקשות בהן בקשות לקבלת פרוטוקולים מדיוני המועצה12 -לוויין 

  .הפרות שנקבעו על ידי המועצה, לוחות שידורים

  . בקשות5 -ן "בקשות לקבלת דוחות שונים הנוגעים לחברות הרט •

  
  :בקשות שנענו בשלילהדוגמאות ל

  
 פניה זו עוררה שאלות – ן אודות עדכונים בתעריפיהן"בקשה לקבלת דיווחי חברות הרט

מורכבות של האיזון הנכון בין שיקולים שעניינם פיקוח והסדרה יעילים מצד משרד 

וכמובן האינטרס , אינטרסים של צדדים שלישיים שהם חברות מסחריות, התקשורת

לחוק חופש ) 6)(ב(9הבקשה נדחתה מכוח סעיף . רונות חופש מידעהציבורי הגלום בעק

  .המידע

בנימוקי הדחייה נכתב כי תכליתו של חוק חופש המידע היא לאפשר שקיפות פעולתה 

החוק נועד לתת בידי האזרח כלים שיאפשרו לו לבחון את תקינות , היינו. של הרשות

נהלותם של גופים פרטיים את דרכי הת, להבדיל, ולא, התנהלות הרשות המנהלית

יש במידע של צדדים שלישיים כדי , כן נאמר כי לעיתים. ן"כגון חברות הרט, דווקא

במקום בו קובע , כך למשל. להביא לשקיפות של פעילות הרשות הציבורית עצמה

תטה הכף , הגורם המפקח  כללי הסדרה מסוימים החלים על גופים שתחת פיקוחו

אין הוא הדבר , אולם. ת לאפשר פיקוח מקביל של הציבורלטובת גילוי המידע על מנ

בחינת המידע הביאה למסקנה כי איזון האינטרסים במקרה . לעניין הבקשה האמורה

מסקנה זו נסמכה . זה מטה את הכף לטובת הגנה על אי חשיפת המידע המבוקש

רות חב, קרי, הגנה על אינטרסים של צדדים שלישיים, האחד: בעיקרה על שני טעמים

עשויה הייתה להביא לפגיעה , במתכונת הרחבה בה התבקש,  חשיפת המידע-ן "הרט

שכן יש בה כדי לחשוף מידע סודי או מידע בעל ערך כלכלי למתחרות , ן"בחברות הרט

נוצר יתרון בלתי הוגן למתחרים ונפגעת יכולת ההתחרות של כל חברה , כך. בשוק

 - ן "ציבורי של שמירת התחרות בשוק הרטהוא הגנה על אינטרס , הטעם האחר. וחברה

תיאום אשר עשוי להביא , ן"חשיפת המידע עשויה להביא לתיאום בין חברות הרט

 ). להבדיל מפגיעה בחברה זו או אחרת(ן בכללותה "לפגיעה בתחרות בשוק הרט
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 בנימוקי הבקשה נכתב כי הנספח -  בקשה לקבלת נספח טכני של רשיון מיוחד

אור הנדסי מפורט של המערכת המשמשת את בעלי הרישיון לשם המבוקש כולל תי

ותיאור המערכת כולל מידע שהוא בגדר סודות , מדובר בשירות חדשני. מתן השירות

, בין היתר בנוגע לפיתוח טכנולוגיות על ידי החברה, מסחריים של בעל הרישיון

. בו בחרה החברהכמו גם המודל העסקי ,  נוספים שפותחו על ידהםוליישומים ייחודיי

וכן עולה בקנה אחד , לחוק) 6)(ב(9לפונה נאמר כי מידע זה כלול בחריג הקבוע בסעיף 

וחשיפתו עלולה , 1999- ט"התשנ, בחוק עוולות מסחריות" סוד מסחרי"עם הגדרת 

  .להביא לפגיעה ממשית בבעל הרישיון ובערכו של המידע הסודי

  

ומשכך נדחו בהתאם להוראות סעיף , רתשתי בקשות הועברו לטיפול רשות ציבורית אח

  .לחוק חופש המידע) 5(8

  

   :::עתירות שהוגשו לבית המשפטעתירות שהוגשו לבית המשפטעתירות שהוגשו לבית המשפט

הוגשה עתירה כנגד החלטת הממונה למסור לפונה מידע אודות זמני מענה במוקד 

בהחלטת הממונה נאמר כי קיים אינטרס . שירות הלקוחות של חברת הכבלים הוט

כפי , בעל רשיון במחויבויותיו כלפי הציבורציבורי במתן מידע לציבור אודות עמידת 

כן נאמר כי . ואינטרס זה מצדיק את מסירת המידע שהתבקש, ושאלו קבועות ברישיונ

הממונה אינה סבורה כי הדיווחים אודות זמני המענה הינם בגדר סודות מסחריים של 

טרם העתירה . וכי יש בחשיפתם כדי לפגוע באינטרסים מוגנים של החברה, חברת הוט

 .נדונה
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   המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווייןהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווייןהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין   ---   תלונות ציבורתלונות ציבורתלונות ציבור

   כלליכלליכללי

המועצה מופקדת על שמירת האינטרס הציבורי בתחום הטלוויזיה הרב ערוצית 

בכבלים ובלווין בישראל בין היתר ראוי למנות את ההגנה על ציבור , למנויים

,  והשירותים הניתנים לציבור המנוייםלרבות אופן של השבחת השידורים,המנויים

שיפור , שיפור הטכנולוגיות, הרחבת הגיוון והפלורליזם בתכנים ובערוצים המשודרים

פיקוח על מחירי השירותים היכן , הגדלת ההיצע וחופש הבחירה למנויים, השירות

  .ועוד, שהמועצה מוסמכת לכך

  

 על טיב השירות, תקבלותבאמצעות התלונות המ, הממונה על פניות הציבור מפקחת

תוך , נושא שיפור השירות עומד בראש סולם הקדימויות. ניקים בעלי הרישיונותמע

ומאמץ להקל עליהם את , מירת פתיחות וקשב לרחשי לבם של מקבלי השירותש

  .ההתמודדות מול חברות גדולות ועתירות עוצמה

  

 האזרח או בא כוחו עם יצוין כי הטיפול בתלונות אינו מהווה תחליף למגע הישיר של

אלא מהווה חוליה המקשרת בין , נושאי התפקידים בחברות הכבלים ובחברת הלוויין

  .בכל הנוגע לבירור התלונה, הציבור לשלטון ומשמש נתיב נוסף ובלתי תלוי

  

כלי , תלונות הציבור עשויות להוות מקור חיוני להשגת מידע ובעקבות תוצאות הבירור

מהווה כלי ניהול חשוב ההכרחי הן לפיקוח הולם והן , לו הנכוןאשר ניצו, בקרה חשוב

באמצעות ניתוח הפניות אנו מאתרים כשלים מערכתיים או . לקידום ופיתוח הענף

  .ריגות מתנאי הרישיון ופועלים לתיקון הליקויים וליישום ההמלצותח

  

   200820082008סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת סיכום פניות לשנת 

 - גידול של כ, פניות ציבור  2619 כ  התקבלו במועצה לשידורי כבלים ולווין2008בשנת 

  . ביחס לכמות התלונות שהגיעו למועצה אשתקד53%
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  :2008התפלגות פניות לפי נושאים בשנת 

  

 נושא
  

מספר 

 פניות

  

שיעור 

  באחוזים

  

  כספים

, גביית קנס יציאה, תעריפים מעבר למוסכםגביית 

גביית תשלום עבור , yes - וHOTחיובים כפולים של 

ביטול אגרת רשות השידור , כדורגלמשחקי צפייה ב

 ועוד

  

817 
  

31% 

  

  ספורטשידורי 

תשלומים גבוהים ,  לערוצים בתשלוםזליגת תכנים

שידור משחקים מרכזיים , עבור שידורי ספורט

, 2 וספורט 1מהליגה האיטלקית בערוצי ספורט 

  ביטול האפשרות לרכישת משחק בודד

  

380  

  

15% 

  

  שירות

,  של נציגי מחלקת שירות ללקוחהתנהגות לא אדיבה

מנעות יה, עיכוב בחיבור לשירותים, טכנאיאי הגעת 

המתנה ארוכה למענה ,  לאנטנה לאחר ניתוקמחיבור

 אנושי ועוד

  

334 
  

13% 

  

  הערמת קשיים לניתוק

עיכוב ניתוק מהשירות על ידי ניסיונות שכנוע ושימור 

 לקוחות

  

283 
  

11% 

  

  שונות

האשמות , פסת באופן שוטףאי משלוח חשבוניות מוד

 על חיבור לא חוקי לשידורים HOTמצד חברת 

פניות בנוגע , ואיומים בנקיטת הליכים משפטיים

  ועוד1לשידור לוויני דיגיטלי של ערוץ 

  

281 
  

11% 
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  קליטה/בעיות טכניות

 בין הבדלים בעוצמות הקול, הפרעות בשידור ערוצים

וצים הערבקשות לקלוט את , התכניות לקדימונים

תלונות בעניין , הפתוחים באמצעות תשתית הכבלים

 ועוד, 10קליטת ערוץ 

  

216 
  

8% 

  

  תכניות

שידורים לא הולמים , תלונות לגבי הורדת ערוצים

, שידורים חוזרים, הכוללות ביטויים מיניים ואלימות

תרגום לקוי , סיווג וסימון משדרים, פרסומות סמויות

 ועוד

  

202 
  

8% 

  

  מידע

דע לגבי חוקים ותקנות הנוגעים לתחום בקשות מי

נתונים על , זכויות וחובות, השידורים הרב ערוציים

 חברות הכבלים ועוד

  

75 
  

3% 

  

 משפטי
  

31 
  

1% 
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   200820082008סיכום מתן רשיונות ואישורים על ידי משרד התקשורת בשנת סיכום מתן רשיונות ואישורים על ידי משרד התקשורת בשנת סיכום מתן רשיונות ואישורים על ידי משרד התקשורת בשנת 

רישיונות לייבוא אישי של ציוד קצה קווי 

ב  מודם למחש, טלפון קווי: לדוגמא(

טלפונים אלחוטיים ופקסמליות , אישי

  )לשימוש אישי

309  

כולל (אישורים לייבוא מסחרי קווי 

  )אישורי סוג ואישורי התאמה
3135  

אישורי סוג ואישורי התאמה לציוד קצה 

  קווי
748  

  1134  אישורי סוג לציוד קצה אלחוטי

  

אישורי התאמה לצו אי החלת פקודת 

  הטלגרף

3593  

  

  267  רשיונות סחר

  

  611  רשיונות לתחנת עסק

  

   2661   מגמיות-רשיונות לתחנות חד

  

  42  רשיונות לתחנות ים ואויר

  

רשיונות לתחנות שידורים לציבור 

  )טלוויזיה ורדיו(

186  

  

  84  רשיונות לתחנות לווין

  

  3364  ן"רשיונות לקווי נל

  

  7168  אישורים מיוחדים למכס

  

  571  /אווירי/תעודות מפעיל קשר ימי

  11  תעודות חובבי רדיו
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   200820082008לשנת לשנת לשנת     התקשורת התקשורת התקשורתעיקרי פעילות משרדעיקרי פעילות משרדעיקרי פעילות משרד

  
   כלליכלליכללי

  
ענף התקשורת פעילות  והוא הגוף המסדיר את ,ו משרד מקצועינמשרד התקשורת ה

  יש לו השפעה מכרעת על התפתחותו וצמיחתו של המשק הישראלי–ככזה , בישראל

  . כולו

הפכו את ענף , ל בשנים האחרונות שהמשרד הובי,השינויים המבניים והליברליזציה

פעילות המשרד מכוונת כל העת . התקשורת לענף כלכלי ומוביל במשק הישראלי

להפיכת ענף התקשורת מענף ריכוזי המאופיין במונופולים ותחרות בין מעטים לענף 

  .תחרותי מרובה מתחרים

אים כולל בנוש, משרד התקשורת אחראי לקביעת מדיניות הממשלה בענף וליישומה

הקצאת משאבים כגון ספקטרום , פיקוח ואכיפה על הגופים הפועלים בענף, של רישוי

הערכות , פיקוח וקביעת תעריפים בתחומים המצויים במונופול, אלקטרומגנטי ומספור

אסונות טבע ומשברי תקשורת ופיקוח להבטחת , מצב מיוחד בעורף, הענף לשעת חירום

  .  הוגנתהיבטים צרכניים והיבטים של צרכנות

תחומי אחריותו של המשרד מרובים ומשפיעים על כלל אזרחי ישראל במהלך כל שעות 

הראייה הצרכנית ונחישות , עבודתם המסורה של עובדי משרד התקשורת. היממה

אנו מברכים על הישגי . המשרד להגביר את התחרות מאפיינת את פעילות המשרד

דם את המהלכים הבאים בעולם מתוך ציפייה לק, העבר ומישרים מבטנו לעתיד

  .התקשורת

השנים האחרונות מאופיינות ברצון להוביל תהליכים בעולם התקשורת ולהתאים את 

  הוביל המשרד 2008בשנת .  קצב הרגולציה לשוק המתפתח והדינאמי עליו הוא מפקח

צוואר "שעד אז היוו , הן צרכניים והן טכנולוגיים, מספר רב של מהלכים מהותיים

  . ועיכבו את ההתפתחות בענף התקשורת" קבקבו

הן במישור , ניתן לראות את פירות המאמץ שהשפיעו רבות על שוק התקשורת בישראל

הן , צרכנית-המשרד ימשיך לקדם את מדיניותו הפרו. הצרכני והן במישור הטכנולוגי

 .בחיזוק כוחו של הלקוחהן הן בהסרת חסמי מעבר נוספים ו, בהגברת התחרות

  

 תוך הדגשת מגוון רחב של 2008זה מציג את פעילות משרד התקשורת לשנת מסמך 

  .תחומי פעילות המשרד
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התחרות בשוק התחרות בשוק התחרות בשוק    קידוםקידוםקידוםתוך תוך תוך לקידום רווחת הצרכן לקידום רווחת הצרכן לקידום רווחת הצרכן ווופעולות עיקריות להרחבת פעולות עיקריות להרחבת פעולות עיקריות להרחבת 

   התקשורתהתקשורתהתקשורת
  

   ניידות מספריםניידות מספריםניידות מספרים

 אולם המשרד נדרש 2007רפורמת ניידות המספרים יצאה לדרכה בחודש דצמבר 

 בכדי להבטיח את השלמת התהליך 2008 במהלך חציון ראשון לפעילות אינטנסיבית

 ניידות מספרים מאפשרת לכל מנוי בתחום התקשורת הניידת או  .בצורה המיטבית

בכך . הנייחת לעבור לספק מתחרה תוך שעות ספורות מבלי להחליף את מספר הטלפון

  .  הוסר חסם מעבר משמעותי לקידום התחרות

כחלק מהמהלך הנרחב , ת רבה לנושא ניידות המספריםמשרד התקשורת הקנה חשיבו

של הסרת חסמי המעבר של לקוחות הטלפוניה בין החברות השונות והגברת התחרות 

  .בענף

קמפיין ניידות המספרים הושק במקביל לתחילת התוכנית ואופיין במסרים קצרים 

 מחברה מעתה תוכל לעבור תוך שלוש שעות, "הכוח עובר ללקוח: "וקולעים שעיקרם

הקמפיין בוצע בידי לשכת הפרסום הממשלתית ואנו . לחברה ללא תשלום וללא הגבלה

  . סבורים שהוא תרם רבות להצלחת המהלך

  
  

   קיצור תקופת התחייבות של לקוחות פרטיים לחברות הסלולאריותקיצור תקופת התחייבות של לקוחות פרטיים לחברות הסלולאריותקיצור תקופת התחייבות של לקוחות פרטיים לחברות הסלולאריות

 הסיר משרד התקשורת חסם מעבר מרכזי נוסף וקיצר את משך 24.4.08החל מתאריך 

  18לתקופה מרבית של  , תהסלולאריוות של לקוחות פרטיים לחברות תקופת ההתחייב

בנוסף חייב המשרד את החברות להציע ללקוחותיהן הפרטיים בכל עת . חודשים

  .ללא תקופת התחייבות, תוכניות אפקטיביות ואטרקטיביות

 תוכניות למנוייהן תהסלולאריושיווקו החברות , בשנתיים שקדמו למהלך: רקע

,  חודשים עם החברה36מחייבות את המנויים בהתחייבות לתקופה של ה, הפרטיים

כאשר לעתים ההתחייבות היא לתוכנית תעריפים ספציפית ולעתים ההתחייבות היא 

תה כרוכה  בקנס יהפרה של התחיבות זו הי.  להשארות המנוי ברשתו של המפעיל

  .  1500₪עד שככל הידוע למשרד עלול  היה  להגיע לגובה של , יציאה משמעותי

עלה כי בעוד תופעה זו רווחה בעבר בעיקר במגזר , מהנתונים שהגיעו לידי המשרד

דווקא בשוק הפרטי היא הפכה למשמעותית , בסמוך לביצוע המהלך ,  העסקי

  .  שיעור זה צפוי היה לגדול,  ללא התערבות רגולטורית, ולהערכת המשרד

המשרד סבור כי חוזים תקופתיים הכוללים התחייבות ארוכת טווח מהווים חסם מעבר 

כמו , באירופה. ובכך יכולים להקטין את רמת התחרותיות בענף התקשורת, בין חברות

,  חודשים36ב נהגו בעבר לשווק  תוכניות לתקופת התחייבות ארוכה כגון "גם בארה



 - 31 -   2008,  של חוק חופש המידע5סעיף פ "ח משרד התקשורת ע"דו

אחרונות ובעת ביצוע המהלך עמדו  תקופות אולם אלו הלכו ונעלמו לחלוטין בשנים ה

ולעיתים רחוקות יותר על ,  חודשים18 חודשים או 12ההתחייבות בעולם המערבי על 

  . חודשים24תקופה של 

הסתבר כי אורך חיי מדף ממוצע של מכשיר ,  מנתונים שהגיעו למשרד התקשורת

לם להחליף את הנו כשנתיים ובממוצע נוטים מנויים בעו) מכשיר סלולארי(הקצה 

לא קיימת כיום התאמה בפועל  בין משך , לפיכך,   חודשים12-24מכשירי הקצה כל 

המנוי הממוצע , במצב דברים זה. תקופת התחיבות למשך השימוש במכשיר הקצה

 מכלל המנויים נקשרים 74% -כ. מחליף את מכשיר הקצה שלו  כל שנתיים בממוצע

הכולל תקופת , יו קשורים טרם השדרוגאליה ה, בהסכם חדש עם חברה סלולארית

  .התחייבות חדשה

בכל פעם שהמנוי , ולפיו, הכניס את המנוי למעגל של כבילה מתמדת, מצב דברים זה

 36 - יהיה עליו לחדש את ההתחייבות ל, מעוניין לשדרג את מכשיר הסלולר שלו

  .לתוכנית/לרשת,  חודשים נוספים

  

      םםםים סלולארייים סלולארייים סלולאריימנוימנוימנוילללאיסור שווק תוכניות על פי דקה איסור שווק תוכניות על פי דקה איסור שווק תוכניות על פי דקה 

משרד התקשורת החליט כי  החברות הסלולאריות יפסיקו לשווק תוכניות תעריפים 

  .כחלק משורת הצעדים הצרכניים בהם נוקט משרד התקשורת, פי דקה- בחיוב על

מנתונים הנמצאים בידי משרד התקשורת עולה כי רוב השיחות המבוצעות באמצעות 

  ). מכלל השיחות 64% -כ( קצרות מדקה יהטלפון הסלולאר

במהלך השנתיים האחרונות הוצעו במקרים רבים לציבור הרחב דווקא , למרות זאת

כך יוצא כי במקרים רבים . פי מקטעי זמן של דקה שלמה- תוכניות בהן החיוב הנו על

מבדיקת . הוא שלם עבור דקת שיחה מלאה, בהם שוחח המנוי שניות בודדות בלבד

מקרב כלל , הדקה- עלה שיעור המצטרפים לתוכניותהמשרד עלה כי בחברות מסוימות 

וכי שיעור ;  בחודש מאי אשתקד80% -המצטרפים החדשים בשוק הפרטי אל מעל ל

משיעור של , בקצב מטריד, המנויים בתוכניות הדקה מקרב כלל המנויים גדל בהתמדה

 מכלל המנויים הפרטיים בשוק 10% -  לשיעור של מעל ל2005 בספטמבר 1% -כ

  .  2006 כולו במאי ירהסלולא

החליט המשרד להורות , ובהמשך לשימוע שנערך לחברות ולאחר שנבחנו טיעוניהן, לכן

  .על ביטול הסעיף הרלוונטי ברישיונן המאפשר חיוב ביחידות זמן חלופיות

  . החלטת המשרד מבקשת למנוע מצב בו נגרם נזק כלכלי משמעותי לציבור הצרכנים

בסיס החיוב ירד לשנייה , ופיע ברישיונות חברות הסלולרכמ, 2009 בינואר 1 - החל מ

, וכמו כן, בכך תושג האחידות עם אופן הגבייה בטלפוניה הנייחת והבינלאומית. אחת
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דבר שיקל על הצרכן בהשוואת תעריפים , תושג הפשטות והשקיפות בהצגת התעריפים

  .וישפר את מצבו, בין החברות

  
   מעבר לחיוב  על פי שנייה מעבר לחיוב  על פי שנייה מעבר לחיוב  על פי שנייה 

 כל לקוחות חברות 2009 בינואר 1 -החל ב, 2008 מפעילות המשרד במהלך כתוצאה

המחויבות במקטעי זמן בני שנייה תשלום יעברו  לתוכניות , ללא יוצא מהכלל, הסלולר

 כל מנוי הנמצא בתכנית שבה יחידת החיוב שונה 2009 בינואר 1ביום , כלומר. אחת

 והחברות תוכלנה להציע תוכניות ,יחויב ביחידת חיוב של שנייה אחת, משנייה אחת

הושגה ,  עם יישום ההחלטה. תעריפים המחויבות במקטעי זמן בני שנייה אחת בלבד

הושגה הפשטות , וכמו כן, אחידות עם אופן הגבייה בטלפוניה הנייחת והבינלאומית

, דבר שמקל על הצרכן בהשוואת תעריפים בין החברות, והשקיפות בהצגת התעריפים

  צבוומשפר את מ

פי - בדבר ביטול תוכניות לחיוב על, ההחלטה מצטרפת להחלטה קודמת של המשרד

  .יחידות זמן בנות דקה

   
             של צרכנים לחברות הסלולאריות של צרכנים לחברות הסלולאריות של צרכנים לחברות הסלולאריותביעת תעריף אחיד בתקופת התחייבותביעת תעריף אחיד בתקופת התחייבותביעת תעריף אחיד בתקופת התחייבותקקק

 החברות נאסר על, 2008 בדצמבר 31 -החל מ, 2008 שנתכתוצאה מפעילות המשרד ב

אף חוייבו הן ו,  של הלקוחמהלך תקופת ההתחייבותהסלולאריות להעלות תעריפים ב

  .  עימם ההתקשרותמועד ב,לקבוע תעריף אחיד מראש לצרכנים

, תנאי ההתקשרות, ר כי בתוכנית הכוללת תקופת התחייבותומשרד התקשורת סב

זאת לאור  .צריכים להיות ידועים למנוי וכן צריך שייקבעו מראש, לרבות תעריפיה

ולכן אין בידי , בעלות כספית, ככלל, יבות מצד המנוי כרוכההעובדה שהפרת ההתחי

המנוי אפשרות למחות או להתנגד לכך ולקבל סיוע ממשי ברגע שהמפעיל מבצע 

המשרד  אף סבר כי האופן שבו , יתר על כן.  שינויים חד צדדיים בתנאי ההתקשרות

המשרד , ךבנוסף לכ.  פעלו מפעילי הסלולר שומט את הקרקע מפני תכלית ההסדרה

צריך להיות , סבר כי המידע המוצג לצרכן לצורך השוואה בין תוכנית או בין מפעילים

מעבר . באופן שיאפשר למנוי לבחור בתוכנית המיטבית עבורו. ודאי ושקוף, ברור, פשוט

לאפשר למנוי להיות סמוך ובטוח כי התנאים בהם בחר ייוותרו בעינם לאורך יש , לכך

   .כל תקופת ההתחייבות

כוח המיקוח של , לשנות את אופן הצגת המידע, באמצעות ההחלטה שקיבל המשרד

והתחרות על הצרכן מצד , הכוח יישאר בידי הלקוח, מנויי המגזר הפרטי ילך ויגבר

  . החברות עשויה להתחזק ולהתעצם
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   הפסקת שירות לבקשת מנויהפסקת שירות לבקשת מנויהפסקת שירות לבקשת מנוי

עות הודעה  חויבו החברות להפסיק שירות לבקשת מנוי גם באמצ2.10.08 -החל מ

  .בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני

נדרשו , תסלולארילצורך הגשת בקשה להפסקת שירות מחברה , להחלטה האמורהעד 

משרד . הלקוחות להתייצב פיזית במרכזי שירות ולמלא טפסים ייעודים לשם כך

לאפשר למנוי לבקש הפסקת שירות , התקשורת החליט להורות לחברות הסלולר

  .לרבות באמצעות פקסימיליה או דואר אלקטרוני,  בכתבתסלולארימחברה 

החברות נדרשו לפרסם את מספר הפקסימיליה ואת כתובת הדואר האלקטרוני באתר 

  . האינטרנט שלהן ובחשבונות הטלפון הנשלחים ללקוח

תיקון זה  הנו נדבך נוסף להוראה צרכנית דומה שהמשרד פרסם בנוגע לספקי הגישה 

  . הבינלאומייםלאינטרנט ולמפעילים

  .מרגע הבקשה, לא יאוחר מיום עבודה, על החברה להפסיק את השירות לבקשת המנוי

  
   אבדאבדאבד/ / / חסימת ציוד קצה סלולר שנגנבחסימת ציוד קצה סלולר שנגנבחסימת ציוד קצה סלולר שנגנב

ביקש משרד התקשורת , כדי לצמצם למינימום את תופעת גניבת מכשירי הסלולר

 מתבצעת, כיום. ידי חסימתו-על, לחסום את האפשרות להשתמש במכשיר הגנוב עצמו

ניתן , sim - באמצעות החלפת כרטיס הש המשמעות היא.sim - חסימה רק לכרטיס ה

   .לעשות שימוש במכשיר הגנוב

 - דווח לחברות הסלולר על כ2006י הנתונים שנתקבלו מהמפעילים עולה כי בשנת "עפ

עולה כי לחברות הסלולר ישנה יכולת , כמו כן;  מכשירים שנגנבו או אבדו600,000

סום את מכשיר הסלולר כך שלא יהיה ניתן לקבל באמצעותו שירות גם טכנולוגית לח

  .ברשת של חברת סלולר אחרת

 להשתמש במכשיר יסלולאר לפיו יכול אדם שגנב או מצא מכשיר ,לאור המצב הקיים

, מספר המנוי במכשיר" צריבת" אחר או באמצעות SIMידי הכנסת -שאינו שייך לו על

על פי הודעת המנוי שמכשירו נגנב או , לחסום, לולרהורה משרד התקשורת לחברות הס

כך שלא ניתן יהיה , הרשום אצל החברות על שם המנוי, יהסלולאראת המכשיר , אבד

  . לקבל באמצעותו שירותי סלולר גם ברשת סלולר דומה אחרת הפועלת בישראל

ד  במועיהסלולאר הוטל לרשום את מספר הזיהוי של המכשיר תהסלולאריועל החברות 

כ "כ. החלפתו ובמועד חידוש ההסכם, במועד שידרוג המכשיר, ההתקשרות עם המנוי

כי ,  באמצעותםיהסלולארהחברות נדרשו להביא לידיעת מנוי שלא רכש את המכשיר 

.   שלויהסלולארבאפשרות המנוי לרשום אצל החברה את מספר הזיהוי של המכשיר 

כי על המנוי לפנות לחברה , יימיםזאת ועוד משרד התקשורת קבע כי לגבי מנויים ק
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 נקבע כי החברה לא תהיה ןכמו כ.  באם הוא מעוניין בשירות זה,  שלותהסלולארי

 תסלולארירשאית לספק שירותי סלולר למכשיר שנחסם על ידו או על ידי חברה 

  .אחרת

ידי חברות הסלולר וניתן ללא תשלום כלשהו מצד -השירות הובא לידיעת המנויים על

   .המנוי

  
   גרונאוגרונאוגרונאו' ' ' ועדה ציבורית בראשות פרופועדה ציבורית בראשות פרופועדה ציבורית בראשות פרופ

 
, משרד התקשורת נדרש מעת לעת לבחון את עיקרי ההסדרה הקיימת בענף התקשורת

ה שר  מינ20.2.07ולכן ביום , ולהתאימם לקצב השינויים המהיר ולצפי לשנים הבאות

ת הועדה לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת א

  . רת בישראל על מנת להתאים את המדיניות הנגזרת מיעדי ההסדרההתקשו

בכתב המינוי שניתן לוועדה נאמר כי היא מתבקשת לגבש המלצות מפורטות בדבר 

: המדיניות וכללי התחרות בתחום התקשורת בישראל בנושאים המרכזיים הבאים

קבוצות " של סוגיית פעולתן; )תוכן/הולכה(שאלת הצורך בהפרדה בין מגזרי פעילות 

ועל " בזק"מאוחדות ובכלל זה כללי ההפרדה המבנית החלה על קבוצת " תקשורת

 הוועדה בשיווק חבילות שירותים וגמישות תעריפים לחברת דנה, כמו כן. אחרים

, חברת הכבלים" בזק"חברת  (תרישיונווכן בגישת מתחרים לתשתיות של בעלי " בזק"

  ". פירוק למקטעים"ון תוך בחינת מודלים שונים כג) ואחרים

 במתכונת ההסדרה בעולם של לכידות בין תקשורת ניידת עסקההוועדה הציבורית גם 

העברת שידורים על גבי פלטפורמות של , ובכלל זה. חוזי ונתונים, ונייחת ושירותי קול

 ובין בשיטות IPTV בין בשיטת -ן "רט, כבלים , ADSL: מפעילי תקשורת כגון

 בהיקף חובות השירות האוניברסלי המוטלות על מפעילי עסקההוועדה גם . אחרות

, בכתב המינוי נאמר עוד כי הוועדה רשאית להרחיב את רשימת הנושאים. התקשורת

במידה ותמצא כי הם חיוניים לגיבוש המלצות מפורטות בדבר מדיניות וכללי התחרות 

  . בתחום התקשורת בישראל

ח אומץ "הדו, לאחר שנלמד .חשבון הועדה את דין ו2008הועדה הגישה בחודש מרץ 

 . במספר שינויים

  
  :ח"עיקרי אימוץ הדו

כולל פירוק (תקשורת  פיתוח נדבך סיטונאי בכל מגזרי ענף •

 ). במגזר הנייחunbundlingלמקטעים 
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  .שימור מגרש משחקים מאוזן בכל מגזרי הענף •

 .שיתוף כל הצרכנים בפירות התחרות •

 ם קיימיםסילוק חסמים תעריפיים באשר ה •

  

  

  

AAADDDSSSLLL   OOONNNLLLYYY   
  

, שירות גישה רחבת פס, לספק  למנוייה"  בזק"חויבה חברת , 2008 במאי 15החל מ 

  .ADSL onlyללא התנייתו ברכישת קו מנוי טלפון 

לספק שירותי גישה רחבת פס לספקי " בזק"בהוראת שר התקשורת חויבה חברת 

 מנוי טלפון בסיסי של מבלי שתותנה אספקתו גם ברכישת קו, ")ADSL("האינטרנט 

בו , םודהקזאת בניגוד למצב ". ADSL only"או ברכישת שירותים נוספים " בזק"

חויב , "בזק"פס לאינטרנט מחברת - מעוניין לרכוש שירותי גישה רחבתיה השלקוח 

  . מנוי טלפון-לרכוש גם שירות קו

  

   חוק איסור משלוח דואר זבלחוק איסור משלוח דואר זבלחוק איסור משלוח דואר זבל

האוסר על ,  התקשורתדשרמ  שיזםהתקשורתתיקון לחוק  ו נכנסה לתוקפ1.12.08 ביום

 ומערכת חיוג הפקסימילי, דואר אלקטרוני, SMSמשלוח הודעות פרסומת באמצעות 

  . ללא קבלת הסכמה מראש של הנמען תאוטומטי

תופעת ההפצה ההמונית של הודעות פרסומת בלתי רצויות באמצעות רשתות תקשורת 

" SPAM"המכונה )  ופקסימיליהSMSהודעות , לרבות באמצעות דואר אלקטרוני(

. עולמי והיקפה מצוי במגמת עליה חדה-הפכה בשנים האחרונות למטרד ציבורי כלל

ובהן חדירה למחשבים בלא היתר והפצת , התופעה מעוררת בעיות במישורים שונים

פגיעה בהתפתחותו של , פגיעה בפרטיותו של המשתמש ברשת והטרדתו, וירוסים

, תופעה זו מעמיסה עלויות מיותרות על הציבור. ה בעסקיםהמסחר האלקטרוני ופגיע

משתמשי , עסקים) 'ספקי אינטרנט וכו, בעלי התשתיות(ובכלל כך על מפעילי תקשורת 

  .אינטרנט פרטיים ורשויות העוסקות באכיפה



 - 36 -   2008,  של חוק חופש המידע5סעיף פ "ח משרד התקשורת ע"דו

ב " העריכו הרשויות בארה2004בשנת , הנזקים הכלכליים הנגרמים מספאם עצומים

כולל עלויות באובדן ,  מיליארד דולר בשנה10בד עולה על שעלות הספאם לחברות בל

  . אדם הדרוש למלחמה בספאםחתוכנות וכו, עלות ציוד נוסף, שעות עבודה

בגין כל הודעת פרסומת , יוכל האזרח לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק ממפרסם, בין היתר

  .ששלח אליו מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לכך

דבר פרסומת  לא ישלח מפרסם ,המוצע לחוק התקשורתפי התיקון על , כאמור

, הודעה  אלקטרונית או הודעת מסר קצר, מערכת חיוג אוטומטי, היבאמצעות פקסימיל

  .הנמעןמ  בכתבמראשמפורשת לא קבלת הסכמה ב

פעמית מטעם המפרסם לנמען שהוא בית עסק -סייג ולפיו פניה חד קייםעם זאת 

לקבלת דברי פרסומת מטעמו אינה מהווה הפרה של הוראות המהווה הצעה להסכים 

  . הסעיף המוצע

  : הסנקציות המוטלות על מפר החוק

 הפרת הוראות התיקון מהווה עבירה פלילית שדינה קנס –עבירה פלילית  •

 .בהתאם לחומרת ההפרה ולמהותה ₪ 67,300או עד ,  202,000₪של עד 

 להיות אמוראזרחי הביעה תהמסלול –עוולה אזרחית ותובענה ייצוגית  •

הכלי המרכזי והיעיל להתמודדות עם התופעה וזאת הן בדרך של הגדרת 

שלגביה יחולו הוראות , האיסור הקבוע בסעיף המוצע כעוולה אזרחית

פקודת הנזיקין והן בדרך של מתן אפשרות להגשת תובענה ייצוגית בשל 

  . הפרתו

בניגוד , ומת ביודעין  במידה ומפרסם שלח דבר פרס-פיצויים לדוגמה  •

, רשאי בית המשפט רשאי לפסוק בשל הפרה זו פיצויים, להוראות התיקון

בגין כל הודעה ששלח המפרסם  ₪ 1,000בסכום של עד , ללא הוכחת נזק

  .לנמען

  
   הרחבת התחרות בשוק הדוארהרחבת התחרות בשוק הדוארהרחבת התחרות בשוק הדואר

הענקת הרישיון מהווה את שיאה של הרפורמה המקיפה שמוביל משרד התקשורת 

 ,טרתה ריבוי השירותים לטובת ציבור הצרכנים בישראל ואיכותםשמ ,בענף הדואר

 :אשר כללה

באמצעות הכנסת גורמים נוספים לתחום  ,פתיחת ענף הדואר לתחרות •

 ;הדואר הכמותי
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באופן שיאפשרו תחרות תוך שמירה  ,קביעת מערך תעריפי דואר חדשים •

 ;על האינטרסים של צרכן הפרטי

רסאלי בכל המדינה ללא תלות קביעת חובת אספקת השירות האוניב •

 ;לרבות בפריפריה ,במיקום מקבל השירות

 .הרחבת תחומי העיסוק של החברה באמצעות אישור שירותים נוספים •

  
  

   הפחתת תעריפי חברת בזקהפחתת תעריפי חברת בזקהפחתת תעריפי חברת בזק

פיקוח המתקיים בשל היות  החברה , במסגרת פיקוח המשרד על תעריפי חברת בזק

המלצות הוועדה הציבורית לבחינת וכחלק מיישום , מונופול בתחום התקשורת הקווית

 תעריפי החברה בשיעור ממוצע של 2008י להופחתו בחודש יו) ועדת גרונאו(תעריפי בזק 

 . בשנה₪ ליון ימ 36.7 ובכך נחסכו לציבור הצרכנים כ %1.15
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   ...₪₪₪באלפי באלפי באלפי , , , פי מגזריםפי מגזריםפי מגזרים--- על על על200820082008---200520052005הכנסות שוק התקשורת הכנסות שוק התקשורת הכנסות שוק התקשורת 

  
 2008 2007 2006 2005 מגזר
  4,154,120      ₪   4,285,090       ₪  4,361,263      ₪   4,275,854       ₪   נייח

  1,144,600      ₪   999,000          ₪  830,000         ₪   774,000          ₪   תשתית-אינטרנט 
  3,701,000      ₪   3,472,818       ₪  3,375,735      ₪   3,111,000       ₪  לווין\כבלים: טלוויזיה

  1,615,451      ₪   1,724,649       ₪  1,845,262      ₪   1,633,809       ₪  ל"מב
  15,945,742    ₪   15,511,548      ₪  14,383,275    ₪   13,290,824     ₪  נייד
  453,185         ₪   498,212          ₪  550,972         ₪   476,021          ₪   ר"נס

  ISP( ₪       1,169,932   ₪      1,313,210  ₪       1,497,998   ₪      1,706,213 (חיבור לאינטרנט
  28,720,312    ₪   27,989,316      ₪  26,659,716    ₪   24,731,440     ₪  כ"סה

  

  
  
 

שוק התקשורת: סיכום התפלגות הכנסות 2008 לפי מגזרים

נייח
14%

אינטרנט-תשתית
4%

מב"ל
נייד6%

55%

נס"ר
2%
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 ולווין  ולווין  ולווין נושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבליםנושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבליםנושאים מרכזיים על סדר יומה של המועצה לשידורי כבלים

   200820082008בשנת בשנת בשנת 

לקבוע מדיניות בנוגע לסוגי , על פי חוק התקשורת,  המועצה מוסמכת-  קביעת מדיניות

 וכן לקבוע מדיניות בשורה של ,היקפם ומועדיהם, רמתם, תכנם, נושאיהם, השידורים

שידורים , כגון הפקות מקומיות,  כאמור בחוק התקשורת,נושאים המצויים בסמכותה

הגנת , אתיקה בשידורים, בלעדיות בתוכן השידורים, ל ילדיםהגנה ע, קהילתיים

, )לרבות אפליקציות אינטראקטיביות(אישור ערוצים , משדרים למבוגרים, הצרכן

  .שידורי מכירה ועוד

 
 המועצה מייעצת לשר התקשורת בנושאים שונים בתחום - יעוץ לשר התקשורת

ית ופעילותה במסגרת מפת לרבות בתחום שידורי הטלוויזיה הרב ערוצ, השידורים

  .התקשורת הכוללת

  

 המועצה מסדירה את  פעילותן -  הלווייןוחברות הכבלים הסדרה שוטפת של פעילות 

, של חברות הכבלים והלווין ושל הגופים והגורמים הפעילים סביבן והקשורים אליהן

 במסגרת .במגוון נושאים הקבועים בדין, ארגוני היוצרים ולרבות מפיקי ערוצים ותכנים

בקשות לאישור ערוצים , זו נמנים נושאי שינוי אחזקות ושינויי בעלויות בחברות

בקשות לעריכת שינויים בהסכמי , מעקב אחר מבצעים, חדשים או חבילות ערוצים

  .תיקון רישיונות ונושאים שוטפים אחרים, המנוי ובמחירון החברות

  

מפרסמת את המכרזים  המועצה משמשת כועדת המכרזים ה-  ערוצים ייעודיים

. בוחרת את הזוכים בהם ומפקחת על שידורי הערוצים, להפעלת הערוצים הייעודיים

נועדו לתת מענה לכשלים , הממנים את שידוריהם מפרסומות, הערוצים הייעודיים

, מכוח מכרזים אשר פירסמה המועצה בעבר. שונים בשידורי הטלויזיה בישראל

) 24ערוץ מוסיקה (וסיקה ישראלית וים תיכונית ייעודי למהערוץ המשודרים כיום 

  ). 9ערוץ (והערוץ הייעודי בשפה הרוסית 

  

 ערוץ טלוויזיה זה מיועד לשידור דיוני מליאת הכנסת וועדותיה -  ערוץ שידורי הכנסת

הערוץ ממומן מתקציב הכנסת ומופעל בידי גורם פרטי . ותכניות קשורות נוספות

-ד"תשס, פי הוראות חוק שידורי טלוויזיה מהכנסתשנבחר במכרז שפרסמה המועצה ל

הסמיך החוק את המועצה לקבוע , מלבד פרסום המכרז והענקת רשיון לזוכה בו . 2003

 2006בחודש נובמבר . כללים לפעילות הערוץ ולפקח באופן שוטף על שידורי הערוץ
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 הכנסת את הרשיון להפעלת ערוץ, זכתה במכרזאשר , 2קיבלה חברת החדשות של ערוץ 

  . והחלה בהפעלת שידוריו הקבועים

  

 המועצה הוסמכה בחוק התקשורת להעניק רשיונות - הענקת רשיונות מיוחדים

ומשעה , י המועצה לערוץ נפרד"כל רשיון מיוחד ניתן ע. מיוחדים לשידורי כבלים

חייבות חברות הכבלים להעביר את שידוריו למנוייהן בתמורה לתשלום בעד , שניתן

הסדר דומה מסמיך את שר התקשורת לחייב .  שעושה הערוץ בתשתית שלהןהשימוש 

  .   את חברת הלוויין לאפשר לערוצים עצמאיים את השימוש בערוצי חברת הלוויין

  

מתפקידיה אחד את  המועצה רואה בקידום הפקות המקור - קידום הפקות מקור

המועצה . יםומשקיעה בפיתוחו וקידומו של תחום זה משאבים ניכר, החשובים

מוסמכת לקבוע כללים הנוגעים להשקעה בהפקות מקור ומפקחת על עמידתן של 

היקף ההשקעה של חברות  עמד 2008בשנת . חברות הכבלים והלווין בחובות אלה

 61.5% -ככאשר , ₪  מיליון 266 - על סכום של למעלה מבהפקות מקור הכבלים והלווין 

  .ושקע בדרמות וסרטי תעודההסכום המ

  

.  המועצה מוסמכת לפקח על ביצוע השידורים ועל מתן השירותים לציבור- יקוחפ

, פיקוח על עמידת חברות הכבלים והלווין בהוראות חוק התקשורת: סמכות זו כוללת

פיקוח על ; חברות ובהחלטות המועצהשהוענקו לרשיונות הבהוראות , בכלליו ותקנותיו

פיקוח על האיסור לשדר ; קומיותהפקות מההשקעה בעמידתן של החברות בחובות 

פיקוח על ערוצים , פיקוח על ביצוע חוק הקלות לחרש; הגנה על ילדים; פרסומות

  .ועוד, ייעודיים

  

המועצה מוסמכת להעניק רשיון לפי דרישה  - )VOD(שירות תוכן על פי דרישה 

  מהכנסותיו השנתיות של4%ולהתנות מתן רשיון כאמור בחובה להשקיע סכום של עד 

 2005כבר בשנת . בעל הרשיון בהפקה או רכישה של הפקות מקומיות לשידור ראשוני

עניינה של .  לאפשר למנוייה לרכוש תוכן לפי דרישהHOTאישרה המועצה לחברת 

בהתייעצות עם , הקובע כי שר התקשורת רשאי, חברת יס מוסדר בחוק התקשורת

בהתקיים התנאים הקבועים , להתיר לה לשדר שידורים לפי דרישה למנוייה, המועצה

, חברה בצוות הבינמשרדיהיתה  מינהלת הסדרת השידורים לציבור 2006 בשנת .בחוק

  .  לספק תוכן לפי דרישהyesבחן את בקשת חברת ש

  

,  כדי לקדם את התחרות ולהבטיח את האיכות- פיקוח על הבעלות בגורמי השידור

עצה לפקח על קיום מגבלות בעלות הוסמכה המו, הגיוון והפלורליזם בתחום השידורים
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 השידור שהעניקה תוברישיונובתקנות ובכללים שמכוחו , שונות שנקבעו בחוק

מונעים בעלות צולבת ומבטיחים , הסדרי הבעלות מגבילים את הריכוזיות. המועצה

  . מינימום של אחזקות ישראליות בגורמי השידור השונים

  

להבטיח שידורם של כמה שיותר ינת מעוני המועצה - פיקוח על שידורי הספורט

לשם .  שבחבילת הבסיס5פתוחים ובמסגרת ערוץ הערוצים האירועים חיים במסגרת 

  בדבר אירועים בעלי חשיבות ציבורית רבההיישום מדיניותכך מפקחת המועצה על 

  .ותוכן נוסף שיש לשדר בערוצי הבסיס

  

 האיסור הקבוע בחוק  לאור- טיפול בשידור פרסומות בערוצים מקומיים וזרים

 לרבות ,פועלת המועצה לאכיפת האיסור, התקשורת על שידור פרסומות בכבלים ובלווין

  . ביחס לערוצים זרים

  

 בערוצים הייעודיים מותר שידורם של תשדירי - פיקוח על קיום כללי הפרסומת

, קבעה המועצה כללים להסדרת שידור הפרסומת, מכוח סמכותה בחוק. פרסומות

והיא מפקחת באופן שוטף על , הגנת הצרכן והגנה על ילדים, אתיקה בענייני לרבות

  . יישומם

  

 המועצה מעודדת את פיתוחם והשקתם של - טלוויזיה דיגיטלית אינטראקטיבית

מוצרי שידור ושירות חדשים לטובת הצופים המקבלים טלוויזיה עשירה ומגוונת יותר 

הטיפול . הכנסה נוספים בפעילותםולטובת הגופים המשדרים המוצאים מקורות 

המועצה . שירותים ותכנים חדשים, מחייב מתן מענה רגולטורי בזמן אמיתי למוצרים

, קבעה מדיניות המסדירה פעילויות שונות בתחום השידורים האינטראקטיביים

  .'סקרים וכו, חידונים, השתתפות במשחקים, הפניות לפורטלים סלולריים

  

 הלכו והתרבו שידורי ים האחרונות בשנ- ות טכנולוגיתרגולציה בעידן של לכיד

בשנת .  דוגמת האינטרנט והסלולאר,הטלוויזיה שהועברו על בסיס פלטפורמות חדשות

 פרסמה המועצה שימוע בנושא שאלת הסדרתם של שידורי טלוויזיה בעידן של 2005

ווה פרסמה המינהלת מחקר מש 2006ובשנת , )(convergenceלכידות טכנולוגית 

פרוטוקול (הסדרת שירותי המדיה החדשה באמצעות פרוטוקול האינטרט מקיף בנושא 

IP .( המועצה עוקבת באופן שוטף אחרי ההתפתחויות בארץ ובעולם ומתעדכנת

  .בחידושים ושינויים בתחום
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 מדיניות קבעה המועצה , חוק התקשורתבהתאם לסמכות על פי  -  טלוויזיה קהילתית

המועצה תומכת . מפקחת על ביצוע הוראותיההיא ים הקהילתיים וכוללת לגבי השידור

החל מהדרכה ופיקוח וכלה בחלוקת , בפעילות הטלוויזיה הקהילתית בדרכים שונות

ועדת  אישרה 2008בשנת . כספי תמיכות לגופים המשדרים אשר אושרו על ידה

כולל של   בסכום , גופים משדרים65 - ל  מתן תמיכה התמיכות בשידורים קהילתיים

3,000,000₪  .  

  

, משודרות חדשות מקומיותלחוק התקשורת )  א(כ6סעיף מכוח  - חדשות מקומיות

במסגרת החדשות . הממומנות מהתמלוגים שמשלמת חברת הכבלים לאוצר המדינה

, םגיאוגרפייבחמישה אזורים ,  מהדורות מקומיות בשנה2000 -המקומיות משודרות כ

 מופקות 2008החל משנת . ת מקומיות בשפה הערביתוכן מהדורה ארצית של חדשו

אשר הוסיפה שידור יומי של מהדורת , החדשות המקומיות על ידי רשות השידור

 1-22/2008' בהתאם להחלטת המועצה מס. 1חדשות מקומיות יומית מרכזית בערוץ 

 ונקלטות על ידי מנויי חברת, )98אפיק (משודרות החדשות המקומיות בערוץ הקהילתי 

  .הוט ומנויי חברת יס

  

לערוך , המועצה לטפל בתלונות הציבוראחראית ה יתפקידבמסגרת  -  פניות הציבור

בדיקות וליתן מענה לפניות ציבור ולבעיות עקרוניות העולות על ידי אזרחים או נציגי 

ולהביא , טיפול בפניות הציבור מאפשר למועצה לזהות בעיות ברמת הכלל. ציבור

  .לל ציבור המנוייםלפתרונן לטובת כ

  

מדיניותה והחלטותיה במחקרים שוטפים את  המועצה מקפידה ללוות -  ל"מחקרים בינ

 מחקר מקיף ביותר 2006ערכה המינהלת בשנת , לדוגמה, כך. ביחס לרגולציה בעולם

  .  בעולם ולרגולציה החלה עליהIP תלטלוויזייביחס 
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קציב לשנת קציב לשנת קציב לשנת  ות ות ות200820082008נת נת נת שששוהוצאות בפועל בוהוצאות בפועל בוהוצאות בפועל בתקציב משרד התקשורת תקציב משרד התקשורת תקציב משרד התקשורת 

   )))₪₪₪באלפי באלפי באלפי  ( ( (200920092009

  

  אגף

 

  

תקציב הוצאה 

  2008סופי 

 

  

  ביצוע בפועל

 )סופי (2008

  

תקציב הוצאה  

2009    

  )לא סופי(

שירותים 

 מרכזיים
13,864 14,348 13,072 

  5,431  5,751  5,688  מנהל וארגון

  345  788  2,288  אגף כלכלה

  406  910  910  אגף חשבות

  1,078  1,303  1,303  מחשוב

  18  174  174  עץ משפטייו

  163  484  484  אגף הנדסה

אגף פיקוח 

ואכיפה מערך 

  התקשורת

51  49    

 ----  

המועצה לשידורי 

  כבלים ולווין

3,461  3,427  3,600  

  --- --  37  37  אגף הדואר

  1,105  1,563  1,566  אגף ספקטרום

אגף הפיקוח על 

  בנק הדואר

1,517  1,517  1,372  

מנהלת הסדרת 

 בורהשידורים לצי

404  404  212  

  42  --- -  --- -  פעולות מיוחדות

קידום והסדרת 

  התחרות

3,446  3,446  1,700  

  31,866  31,589  32,550  )כל המשרד(שכר 

רזרבה 

, להתייקרות

  לשכר ודולרית

1,201  -  1,585  

  61,985  65,790  68,944  כ"סה
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  : 2009הערות לתקציב 

מימון התחשבנות עם התעשיה ל₪  אלף 69,300קיימת התחייבות בסך , בנוסף .1

  . 1האווירית לגבי הלוויין עמוס 

    . ₪ אלף 26,110קיים תקציב הכנסה מותנית בהוצאה בסך של  , בנוסף .2
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   פרסומי המשרדפרסומי המשרדפרסומי המשרד

מרבית הפרסומים הציבוריים של המשרד נמצאים במדורים השונים של אתר 

פרסומים שאינם מופיעים באתר זמינים לעיון . www.moc.gov.ilהאינטרנט  

  ).  לעיל3פרק  ' ר(לממונה על חוק חופש המידע במשרד  פנייה באמצעות

  

ממונה על יישום חוק חופש ממונה על יישום חוק חופש , , אתר האינטרנט של המשרדאתר האינטרנט של המשרד, , ספריית משרד התקשורתספריית משרד התקשורת

  המידעהמידע

 שנעשו בענף התקשורת וכן ספרות ספריית המשרד כוללת ארכיון של דו״חות וסקרים

כן ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד התקשורת בכתובת . משפטית ומקצועית

www.moc.gov.il דו״חות וסקרים, הודעות הדובר, מבנה המשרד: חומר רב כגון ,

 הציבור בכל תחומי האחריות באתר ישנו קישור מיוחד לפניות. וכדומה, מידע לציבור

של משרד התקשורת וכן ניתן לפנות בבקשות למידע אל הממונה על יישום חוק חופש 

  . במשרדהמידע
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    ששר התקשורת ממונה על ביצועם ששר התקשורת ממונה על ביצועם ששר התקשורת ממונה על ביצועם וחקיקת משנה וחקיקת משנה וחקיקת משנהחוקיםחוקיםחוקים

  

מרבית דברי החקיקה על מנת לעיין ב) il.gov.moc.www(ניתן לפנות לאתר המשרד *

  .וחקיקת המשנה

  

  1982 -ב "התשמ, )בזק ושידורים(חוק התקשורת 

  חקיקת משנה 

 
  2005 -ה "התשס, )תשלומים בעד שירותי בזק) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  

  2005 -ה "התשס, )אגרה בעד רשיון כללי ייחודי) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  

- אגרה בעד רשיון כללי למתן שירותי בזק בין) (ידוריםבזק וש(תקנות התקשורת 

  2005 - ה "התשס, )לאומיים

  

הליכים ותנאים לקבלת רשיון כללי למתן שירותי בזק ) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  2004 - ד "התשס, )לאומיים-בין

  

ד "התשס, )הליכים ותנאים לקבלת רשיון כללי ייחודי) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

- 2004  

  

  2004 -ד "התשס, )פרטי בקשה לרשיון מיוחד) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  

  2004 - ה "התשס, )הוראת שעה) (תמלוגים) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  

, )חישוב תשלומים בעד שירותי בזק והצמדתם) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  2003 -ג "התשס

  

  2002 - ב "התשס, )תדרים למתקני גישה אלחוטית) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  

   2001 -ב "התשס, ) אגרה בעד מתן רשיון מיוחד) (בזק ושידורים(ורת תקנות התקש

  

  2001 -א "התשס, )תמלוגים(תקנות הבזק 
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אגרה בעד רשיון למתן שירותי בזק פנים ארציים ) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

    2000 -א "התשס,  )נייחים

  

שיון כללי למתן שירותי בזק הליכים ותנאים לקבלת ר) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  2000 - ס "התש, )ארציים נייחים- פנים

 

  2000 -ס "התש, )תשלומים בעד קישור גומלין) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

 

  1999 - ט "התשנ, )תשלומים בעד הודעות זימון(תקנות הבזק 

  

דמי רשיון ) (שידורי טלוויזיה באמצעות לווין) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

  1999 - ט "התשנ, )ותמלוגים

  

ח "התשנ, ) יכים ותנאים למתן רשיון לשידורי לוויןהל) (בזק ושידורים(תקנות התקשורת 

- 1998  

 

  1987 - ח "התשמ, )זיכיונות(תקנות הבזק 

  

) כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים וסדרי עבודתה של המועצה(תקנות הבזק 

  1987 - ז "התשמ

  

  1987 -ח "התשמ,  )מכרזים(תקנות הבזק 

  

  1987 - ז "התשמ, )ביהריבית פיגורים והוצאות ג(תקנות הבזק 

  

  1987 - ח "התשמ, )שילוב תחנת שידור ומערכת תורן אזורי(תקנות הבזק 

  

   1987 -ח "התשמ, )תקנים ומפרטים של רשתות כבלים(תקנות הבזק 

  

  1986 -ו "התשמ, )הפיקוח על פעולותיו של בעל רשיון(תקנות הבזק 

 

  1985 - ה "התשמ, )עיכוב או הגבלה של פעולות בזק ושירותי בזק, הפסקה(תקנות הבזק 



 - 48 -   2008,  של חוק חופש המידע5סעיף פ "ח משרד התקשורת ע"דו

 

  1985 -ה "התשמ, )תפעול ותחזוקה, התקנה(תקנות הבזק 

 

  1984 - ד "התשמ, )הודעה למחזיק במקרקעין(תקנות הבזק 

 

 1984 - ד "התשמ, )מתן שירותי בזק למדינה(תקנות הבזק 
  

תשדירי שירות והודעות חסות , תשדירי פרסומת) (בזק ושידורים(כללי התקשורת 

  2004 -ד "התשס, ) ייעודיבשידורי ערוץ

  

  1989 -ן "התש, )ביעור חומר ארכיוני שבידי החברה(כללי הבזק 

  

  1987-ח "התשמ, )בעל רשיון לשידורים) (בזק ושידורים(כללי התקשורת 

  

  1986 -ז "התשמ, )שירותי החברה(כללי הבזק 

  

1984 -ד "שמהת, )כניסה למקרקעין לשם מתן שירותי בזק למקרקעין אחרים(כללי הבזק 

  

החברה הישראלית , "בזק"קביעת שירות חיוני שנותנת ) (בזק ושידורים(צו התקשורת 

  1997 -ז "התשנ, )מ"לתקשורת בע

 

  1996 -ו "התשנ, )גמול לחברי ועדת חריגים) (זיכיונות(צו הבזק 

  

 כהונתם של חברי המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לווין וסדרי עבודתה של(צו הבזק 

  1995 -ה "התשנ, )גמול והוצאות) (המועצה

 

  1984 -ד "התשמ, ) דין עובד- האזנת סתר (צו הבזק 

 

 1984 -ד "התשמ, )נכסים ותביעות המועברים לחברה(צו הבזק 
  1984 -ד "התשמ, )פטור ממיסים ואגרות(צו הבזק 

 

  1984 - ד "התשמ, )תעתיק של מסר בזק כראיה(צו הבזק 
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  1986 - ו "התשמ, )ם כלליםפרסו(הוראת הבזק 

 

 -ב "התשמ, )מ"החברה הישראלית לתקשורת בע, "בזק"העברת עובדים ל(חוק הבזק 

1982  

  

, )2' מס) (תשלומים לחברה בעד שירותי בזק(צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

  2003 -ג "התשס

  

בתוספת תשלומים לחברה שאינם מפורטים (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

   2004 -ד "תשס, )לחוק

  

 סל –" בזק"סל תשלומים חלופי לחברת (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

  , )הנבחרים שלי 

  2003 -ד "התשס

  

 סל חבילות –" בזק"סל תשלומים חלופי לחברת (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

  2003 -ג "התשס, )לאינטרנט

  

 סל חבילות -"בזק"סל תשלומים חלופי לחברת (ים ושירותים צו פיקוח על מחירי מצרכ

  , )לשיחות

  2002 -ב "התשס

  

 סל קו - "בזק"סל תשלומים חלופי לחברת (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים 

  , )לצעירים

  2002 -ב "התשס

  

 -ס "התש, ")בזק"סל תשלומים חלופי לחברת (צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים  

2000   
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  1972 -ב "התשל, ]נוסח חדש[פקודת הטלגרף האלחוטי 

 
  חקיקת משנה 

 
  1987 - ז "התשמ, )תעודות ואגרות, רשיונות(תקנות הטלגרף האלחוטי 

 

  1983 - ד "התשמ, )אי תחולת הפקודה(צו הטלגרף האלחוטי 

 

  1982 - ב "התשמ, )אי תחולת הפקודה(צו הטלגרף האלחוטי 

 

  1982 - ב "התשמ, )2' מס) (אי תחולת הפקודה(צו הטלגרף האלחוטי 
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   1951 -א "התשי, חוק בנק הדואר

 לחוק המדיניות הכלכלית 12 וזאת בהתאם לסעיף 1.3.2008 ביום בוטלחוק בנק הדואר 

 ולצו המדיניות הכלכלית לשנת 2004- ד"תשס, )תיקוני חקיקה (2004לשנת הכספים 

  .2005-ו"התשס, )לחוק' מועד תחילתו של פרק ד) (תיקוני חקיקה (2004הכספים 

  

  

   -חקיקת משנה 

תיקוני  (2004לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים ) ה(23יצויין כי בהתאם לסעיף 

יעמדו ...תקנות וכללים שנקבעו לפי הוראות חוק בנק הדואר: "2004-ד"תשס, )חקיקה

כל עוד לא שונו או בוטלו לפי הוראות חוק הדואר או כל ... ויחולו על החברהבתוקפם

  ".לפי העניין, דין אחר

 
  1974-ה"התשל, )שירותים בבנק הדואר(תקנות בנק הדואר 

  

 - ד"התשמ, )ופטור ממס הכנסהחשבון חסכון חודשי צמוד לדולר (תקנות בנק הדואר 

1984  

 

  1984 –ד "התשמ, )חשבון חסכון רציף(תקנות בנק הדואר 

  

  1984 –ד "התשמ, )חשבון חסכון למתמיד(תקנות בנק הדואר 

  

  1982 –ב "התשמ, ) מדד–חשבון חסכון עתיר דולר (תקנות בנק הדואר 

  

   1982 –ב "התשמ, )חשבון חסכון עתיר צמוד דולר(תקנות בנק הדואר 

  

  1982 –ב "התשמ, )חשבון חסכון עתיר חידוש(תקנות בנק הדואר 

  

  1981 –א "התשמ, )חשבון חסכון עתיר רב תכליתי(תקנות בנק הדואר 

  

  1979 –ט "התשל, ) המשך–חשבון חסכון עתיר (תקנות בנק הדואר 

  

  1979 –ט "התשל, )120חשבון חסכון עתיר עד (תקנות בנק הדואר 

  

  1978–ח "התשל, )חשבון חסכון עתיר עם ברירה דולארית( הדואר תקנות בנק
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  1976–ו "התשל, )18,000חשבון חסכון עתיר (תקנות בנק הדואר 

 

  1976 –ז "התשל, )י כפליים"חשבון חסכון עתיר ח(תקנות בנק הדואר 

 

  1973 - ג "התשל, )חשבון חסכון עממי(תקנות בנק הדואר 

  

 –ב "התשס, )דיווח וניהול רישומים של בנק הדואר, ת זיהויחובו(צו איסור הלבנת הון 

2002  
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  1986-ו"התשמ, חוק הדואר

  

  חקיקת משנה

  

  2008 - ו "תשס, )מאגרות ומתשלומי חובה אחרים, פטור ממיסים(תקנות הדואר 

  

  2008 -ו"התשס, )הוראת שעה) (תשלומים בעד השירותים הכספיים(תקנות הדואר 

  

  2008-ו"התשס, )תשלומים בעד שירותי השירות הבולאי(תקנות הדואר 

  

, )הוראת שעה) (לחוק) ג(- ו) א(37תשלומים בעד שירותי החברה לפי סעיף (תקנות הדואר 

  2008-ו"התשס

  

  2008 -ו "התשס, )היום שבו יחל עובד הרשות להיות עובד החברה(תקנות רשות הדואר 

  

  2008 - ו "התשס, )דואר פניםהיקף האחריות לדברי (תקנות רשות הדואר 

  

  2008 - ו "התשס, )אגרות בעד היתר(תקנת הדואר 

  

  1995- ה"התשנ, )הפיקוח על פעולותיה של הרשות(תקנות רשות הדואר 

  

  1992- ב"התשנ, )ריבית פיגורים והפרשי הצמדה(תקנות רשות הדואר 

  

  1987-ז"התשמ, )דרכי השירות הבולאי(הדואר תקנות רשות 

  

ואר התחיבויות ותביעות מהמדינה לחברה ומבנק הד, חובות, העברת זכויות(צו הדואר 

  , )לחברה

   2008 - ו "התשס

  

-ו"התשנ, )על עובדי רשות הדואר) משמעת(החלת חוק שירות המדינה (צו רשות הדואר 

1996  

 

  1987-ז"התשמ, )נכסים ותביעות המועברים לרשות(צו רשות הדואר 
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  1987-ז"התשמ, )פטור ממסים ואגרות(צו רשות הדואר 
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  1990 -ן " התש,חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

  

  חקיקת משנה

, )הוראת שעה להפעלת הערוץ השלישי(תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  2002-ב "התשס

  

השתתפות במכרז לזכיון לשידורי רדיו (תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  2002 -ב "התשס, )בערבית

  

 - א "התשס, )חברת החדשות של הערוץ השלישי(תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

2001  

  

  2000 - ס "תש, )הוראת שעה) (כספים(ו תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדי

  

  1995 -ה "התשנ, )מענק פיצויים(תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  

 - ה "התשנ, )תשלומי בעל זכיון לשידורי רדיו(תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1995  

  

  1994 -ד "התשנ, )גמול(תקנות הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  

  1992 -ב "התשנ, )כספים(ות השנייה לטלוויזיה ורדיו תקנות הרש

  

ג "התשס, )שידור תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

- 2002  

  

 מתן –סימון ואיסור שידורים מזיקים , סיווג(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  2002 -ג "התשס, )התראות

  

 -ט "התשנ, )שידורי תכניות רדיו בידי בעל זכיון(יה לטלוויזיה ורדיו כללי הרשות השני

1999  

  

 - ט "התשנ, )אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1999  
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שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי (כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  1999 -ט "התשנ, )רדיו

  

  1997 -ז "התשנ, )הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו(לות לחרש כללי הק

  

  1995 –ה "התשנ, )איזורי זכיון לשידורי רדיו(כללי הרשות שנייה לטלוויזיה ורדיו 

  

 -ה "התשנ, )הליכים למתן זכיון לשידורי רדיו(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1995  

  

 -ה "התשנ, )רבויות בעל זכיון לשידורי רדיוע(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1995  

  

  1994 - ד "התשנ, )אתיקה בפרסומת בטלויזיה(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  

 -ד "התשנ, )אישור מוקדם של תשדירי פרסומת(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1994  

  

  1994 - ד "התשנ, )לויזיה ורדיואתיקה בשידורי ט(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  

  1992 -ב "התשנ, )החזר תשלומי מימון(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  

 -ב "התשנ, )הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1992  

  

  1992 –ב "התשנ, )ערבויות בעל זכיון(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  

, )שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  1992 - ב "התשנ

  

 –ן "התש, )שידור תשדירי שירות ושידורי חסות(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

1990  
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  1991 –ב "התשנ, )הארכת תקופה(צו הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 
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  2001 -א "התשס, מון ואיסור שידורים מזיקיםסי, חוק סיווג

  

  חקיקת משנה

  

  2002 -ג "התשס, סימון ואיסור שידורים מזיקים, תקנות סיווג

  

 מתן -סימון ואיסור שידורים מזיקים , סיווג(כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו 

  2002   -ג "התשס, )התראות

  

, )שידור פרסומות וקדימונים ומתן התראה(סימון ואיסור שידורים מזיקים , כללי סיווג

  2005 –ה "התשס
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   הנחיות מנהליות ונהלים המסדירים את עבודת המשרדהנחיות מנהליות ונהלים המסדירים את עבודת המשרדהנחיות מנהליות ונהלים המסדירים את עבודת המשרד

   

ניתן למצוא את ההנחיות והנהלים המפורטים להלן באתר האינטרנט של משרד 

  .התקשורת

  

  ספקטרום וניהול תדרים

 יבוא של ציוד אלחוטי/תנאי סחר .1

 שחרור מהמכס של ציוד אלחוטי המיועד נוהל הסדר מיוחד ליבואן לצרכי .2

 .'לפיתוח וכד

 בישראל) רדיו טלפון נייד(ן "נוהל למתן אישור סוג לציוד קצה רט .3

 )אי תחולת הפקודה(כללי סחר בציוד אלחוטי הפועל לפי צו הטלגרף האלחוטי  .4

 רשימה של טלפונים סלולריים המאושרים לייבוא אישי .5

 וא אישי המאושרים לייב GPSרשימה של מקלטי  .6

  

  הסדרה רישוי וציוד קצה נייח

,  בנושאים שונים שבתחום ההסדרה של המשרדמסמכי מדיניותהמשרד מוציא  .1

 .מסמכי המדיניות מפורסמים באתר המשרד

שירותים נלווים , המשרד מפרסם את תכנית המספור לשירותי טלפוניה .2

 .ושירותי הערך המוסף בישראל

 .יוד קצה נייחנוהל לאישור סוג ואישור התאמה של צ .3

 .נוהל לשחרור ציוד תקשורת קווי המיועד לרשות הפלסטינאית .4

 .רשימת ציוד קצה מאושר סוג .5

 . חייבים לציוד קצה בזק בעל ממשק לרשת בזק ציבוריתמפרטים טכניים .6

 .שה להחלטה מקדמיתנוהל הגשת בק .7

  . נוהל טיפול בתלונות מפעיל בענין הפרת הרשיון של מפעיל אחר .8

  .נוהל טיפול בתלונות מפעילים בענין קישור גומלין ושימוש ברשת בזק ציבורית .9
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      200820082008תמיכות לשידורים קהילתיים בשנת תמיכות לשידורים קהילתיים בשנת תמיכות לשידורים קהילתיים בשנת 

  :8200להלן רשימת מקבלי תמיכות בשידורים קהילתיים בשנת 

' מס

 סידורי
 סכום בשקלים וףשם הג

 30,000 מילב חיפה  .1

 38,000 העמותה למען הקשיש נתניה-הדר  .2

 114,000 מתנס מעלה אדומים   .3

 30,000 החברה להגנת הטבע   .4

 38,000 פר סבאהעמותה למען הקשיש כ  .5

 38,000 עמותה למען הקשיש רחובות-עלה  .6

 38,000 עמותה למען הקשיש רעננה  .7

 57,000 לשידורי יהדות איראן בישרא  .8

 38,000 מתנס נוה יעקב  .9

 40,000 )מוסיקה אטרנה(קשת אמנויות   .10

 47,500 שומרים על הספיריט  .11

 47,500  נווה מונוסוןעמותת רעים למען הקשיש  .12

 76,000 מכללת בית ברל  .13

 38,000 מתנס גדרה  .14

 38,000 מתנס יבנה  .15

 19,000 האגודה לסוכרת נעורים בישראל  .16

 38,000 בית אבות אשדוד  .17

 38,000 א יפו" האגודה למען הקשיש ת–קשת   .18

 38,000 עמותה למען הקשיש בחדרה  .19

 28,500 רשת המתנסים קרית טבעון  .20

 19,000 הנשרים חולון  .21

 45,000 מרכז קהילתי אלפי מנשה  .22

 230,000 האגודה הישראלית לתקשורת  .23
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 38,000 כפר הנוער מוסינזון  .24

 38,000 מתנס גבעת שמואל  .25

 30,000  בית פוסטר הרצליהמתנס  .26

 24,000 קשר שהם  .27

 19,000 מינהל קהילתי תלפיות מזרח ירושלים  .28

 19,000 מרכז קהילתי יקנעם   .29

 10,000 מתנס נווה יוסף  .30

 20,000  עמותה למען הקשיש ביהוד–עלה   .31

 57,000 העמותה לזקן רמת גן   .32

 10,000 רשת המתנסים קרית מוצקין  .33

 25,000 טלק נגב   .34

 9,500 מרכז קהילתי מטולה  .35

שירותים לבעלי צרכים מיוחדים -שקל  .36

 ירושלים
30,000 

 30,000 מרכז מורשת יהדות בבל  .37

 45,000 עמותה למען הקשיש ירושלים-עידן  .38

 47,500 מינהל קהילתי גילה ירושלים  .39

 146,500 א"סינמטק ת  .40

 50,000 בית רוטנברג חיפה  .41

 38,000 רשת המתנסים קרית אתא   .42

 9,500 אר'מתנס מג  .43

 50,000 מתנס ערבה  .44

 28,000 חברה למרכזים קהילתיים בעכו  .45

 38,000 עמותת עזר מדוד  .46

 37,000 אגודה לפיתוח שירותים לזקן בחיפה- שילה  .47

 80,000  והמדיה תקשורת פתח תקו  .48

 38,000 מרכזים קהילתיים רמת השרון  .49

  38,000  מכללת ליפשיץ  .50
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  10,000  מרכז קהילתי ראש העין  .51

  19,000   ירושליםמתנס לב העיר  .52

  28,500  מתנס ראש פינה  .53

  33,000  מתנס מודיעין  .54

  47,500  מתנס קרית אונו  .55

  57,000  עזרה איגוד דוברי אנגלית  .56

  19,000  ערכים אגודה להפצת התודעה היהודית  .57

  19,000  מתנס בנימינה  .58

  19,000  הו פתח תקו1עמל בית ספר   .59

  19,000  ב  תל אבי1עמל בית ספר   .60

  28,500  חוג העמקים קבוץ גבע  .61

  19,000  מפעלי בית עמנואל  .62

  20,000  מרכז קהילתי בשלומי  .63

  38,000  מינהל קהילתי בקעה ירושלים  .64

  38,000  קרן רחובות לתרבות  .65

  


